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Förebygg olyckor genom att ha full kontroll vid  
underhåll och reparationer med rätt utrustning för 
brytning och låsning av processer, energi och flöden. 
Bryt & Lås, eller Lockout/Tagout som det också kallas, 
förhindrar att el oavsiktligt kopplas in, maskiner startas 
och att rörinnehåll spolas ut. 

Full kontroll  
och färre olyckor  
vid underhåll  
och reparationer.

Startpaket med det ni behöver!
Kom igång med Bryt & Lås snabbt och enkelt.  
Vi har startpaket och lockout-stationer anpassade  
för de flesta verksamheter.  
Prata med oss så får ni rätt Bryt & Lås-produkter.

A 2.22 Frånkoppling av energitillförsel
• Varje arbetsutrustning skall ha lätt identifierbara och  
entydiga anordningar för att frånkoppla all energitillförsel. 
• Energitillförseln skall gå att koppla från och till utan risk. 
• En frånkopplingsutrustning för energitillförsel skall, om det 
inte är uppenbart obehövligt, kunna låsas eller på annat sätt 
säkras mot obehörig återinkoppling.

A 2.23 Märkning, skyltar och varningsanordningar
• En arbetsutrustning skall ha den märkning, de skyltar  
och de varningsanordningar som krävs för säkerheten.  
Skylttexten skall vara på svenska.

B 2.1 Montering, installation, demontering,  
service, underhåll, rengöring och besiktning
• Vid service-, underhålls- och rengöringsarbeten skall  
ingående energitillförsel normalt frånkopplas och om det  
inte är uppenbart onödigt skall frånkopplingsdonet låsas. 
Åtgärder skall vidtas så att eventuell ackumulerad energi  
inne i arbetsutrustningen inte kan orsaka oförutsedda  
rörelser eller andra farliga händelser.
• Om det inte är uppenbart omotiverat skall det finnas  
skyltar med upplysning om att service-, underhålls-,  
rengörings- eller besiktningsarbete pågår.

SÅ SÄGER LAGEN:
Utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning.

BRYT & LÅS – LOCKOUT & TAGOUT

Jobba tryggt och säkert  
med Bryt & Lås.
l Säkrare arbete vid underhåll, reparationer  
 och rengöring. 
l Förhindrar skador på människor, utrustning  
 och anläggningar.  
l Ökad säkerhet mot egna och andras misstag. 
l Alla uppmärksammar pågående ingrepp.  
l Vi har ett komplett program av hänglås, varnings- 
   skyltar och låsdon för alla typer av ventiler,  
   strömbrytare, stickproppar, tryckluft mm. 

Sortimentet finns också på collinder.se
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De flesta arbetsplatsolyckor beror på att utrustning 
inte stängts av ordentligt och att den oavsiktligt satts 
på – av medarbetare eller av den skadade själv. Med 
bestämda och skriftligt dokumenterade rutiner för 
hur processer, maskiner och utrustning skall brytas 
och låsas vid service, underhåll och reparationer hade 
de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas. 

Skriftligt lockout-program  
ger färre olyckor och minskar  
tiden för driftstopp.
Genom att analysera och sedan skriftligt dokumen-
tera hur varje del av en anläggning skall hanteras vid 
en avstängning får alla som arbetar klara regler för 
hur brytningen skall göras, vem som ska göra den och 
vilken utrustning som skall användas. Och hur och när 
utrustningen får och ska sättas igång igen. Det spar 
liv. Det ger inte bara trygghet på arbetsplatsen utan 
processer och produktion kan komma igång snab-
bare. Det spar pengar.

Erfarna lockout-konsulter.
Så här skapar våra konsulter optimalt  
effektiva och tillförlitliga lockout-program:

l Identifierar era lockout-behov.  
l Granskar befintliga lockout-rutiner. 
l Utvärderar och rekommenderar 
 lockout-utrustning. 
l Ger skriftlig sammanfattning och  
 plan för att införa lockout-program.

Utbildning och uppföljning.
Vi sörjer för utbildning av personal och löpande upp-
följning så att bestämda rutiner följs eller anpassas 
om verksamheten förändras. Vi inspekterar kunska-
pen hos ansvarig lockout-personal. Vi erbjuder också 
dataprogram som effektivt samlar och ger informa-
tion om aktuella lockout-rutiner. 

Vad kostar en olycka?
Kostnaden för vår genomgång, utvärdering, doku-
mentation och det färdiga lockout-programmet är 
försumbar jämfört med vad en allvarlig olycka  
kostar – inte bara i pengar utan också i tid och 
mänskligt lidande, kanske till och med dödsfall.  
Det är det vi jobbar för att undvika. 

Inför fasta rutiner  
för Bryt & Lås.

Innehåll 
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Våra erfarna lockout-konsulter gör en översyn av er verksamhet 
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BRYT & LÅS – LOCKOUT & TAGOUT
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JOBBA TRYGGT OCH SÄKERT MED BRYT & LÅS  • LOCKOUT-PROGRAM

Förbered avstängning. 
Ansvarig person måste identifiera utrustningen och dess energikällor,  
vilka som behöver stängas av och på vilket sätt. Läs igenom låsningsinstruktioner  
eller procedurer om sådana finns.

Informera all berörd personal. 
All berörd personal måste informeras om ingreppet: 
• Vad som ska stängas av. 
• Varför det ska stängas av. 
• Under hur lång tid utrustningen är avstängd. 
• Vem som är ansvarig för avstängningen. 
• Kontaktperson för mera info.

Stäng av utrustningen.
Stoppa maskiner, energi och flöden på normalt sätt.

Isolera utrustningen från alla energikällor.
Normal avstängning räcker inte för att skydda personalen. Energikällorna måste  
isoleras genom att alla kontroller (strömbrytare, ventiler, tryckluftsanslutningar mm)  
stängs av och låses med för den aktuella utrusningen avsett låsdon.

Lås, skylta och spärra av.
• Lås energikällornas kontroller i stängt eller öppet läge enligt instruktionen. 
• Använd lockouthänglås enligt principen: 1 anställd, 1 lås, 1 nyckel. Det ska finnas  
 lika många hänglås som personer som arbetar med utrustningen. Varje person  
 ska använda sitt hänglås och inte ta bort det förrän hen är färdig med sitt arbete. 
• Den låsta utrustningen måste identifieras med skyltar som varnar för att utrustningen  
 är avstängd och att det är förbjudet att låsa upp och starta utrustningen.  
• Arbetsområden med risk för fall eller nedfallande föremål måste avspärras.  
 Tillträde till farliga områden måste förbjudas.

Töm utrustningen på all lagrad energi.
Kontrollera att det inte finns någon kvarvarande energi i t ex hydrauliska och  
pneumatiska system, fjädrar, svänghjul, kondensatorer mm.

Kontrollera isoleringen – Tryout.
Kontrollera att utrustningen är korrekt avstängd och låst genom att försöka starta den,  
genom att se efter om låsutrustning sitter på plats och genom att kontrollera visare  
för strömstyrka, tryck eller flöden.

Sju steg för säker 
och effektiv Bryt & Lås.
Jobba tryggt, säkert och effektivt. Följ de här sju stegen för  
säkrare servicearbete och kortare och effektivare driftstopp.

De sju stegen för Bryt & Lås finns som informations-skylt i 0,5 mm plast i storlek A2 = 420 x 594 mm. Artnr LOTO-A2PP. 
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Över-huvudnyckel

Huvudnycklar

Huvudnyckel

Börja med att välja  
rätt lockouthänglås.

Vad ska låsen användas till?
Ska hänglåsen användas för elektriska eller mekaniska processbrytningar? 
Bl a material och storlek på låshus och bygel har betydelse för det. 

I vilken miljö ska låsen användas?
Ska låsen sitta inomhus eller ute? Ska de användas i en aggressiv miljö 
eller explosiv atmosfär? Vi har lås för de flesta miljöer.

Vilken färg ska låsen ha?
Lockouthänglås ska skilja sig från vanliga hänglås och har därför 
tydliga färger. De finns i flera färger bl a för att personer i ett arbetslag 
ska kunna särskiljas. Lägg till färgkod enligt nedan sist i låsets artikel-
nummer när ni beställer.

Olika hänglås passar för olika ändamål. Se till att få 
rätt lås på rätt plats. Läs här nedan om några saker 
att tänka på och välj sedan lockouthänglås.  
Vill du ha hjälp? Tveka inte att ringa! 040-41 88 30.

Att tänka på.

Hur ska låsen märkas?
Hänglåsen kan förses med varningsetikett och etikett med namn på 
användaren. Vi kan också gravera direkt i låshuset så märkningen blir 
permanent och så att ingen förväxling kan ske. Nyckeln förses då med 
en bricka med samma märkning. Se tillbehör på sid 10.

Hur många ska kunna låsa och öppna?
I de flesta fall för Bryt & Lås gäller principen  
En person – En nyckel. Det innebär att man bör välja hänglås med 
olika låsningar för all personal, både fast och inhyrd, som ska arbeta 
med Bryt & Lås. Även framtida behov bör bedömas. Vi kan leverera lås 
med olika låsning för varje användare. Ingen risk för lås- och nyckeldu-
bletter – vi har lås med 44.000 unikt olika låsningar! 

Vilken typ av låsning behövs?
Ska låsen ha olika låsning så att varje lås endast kan öppnas av en spe-
cifik nyckel? Eller önskas grupper med lika låsning så att alla lås i en 
grupp kan öppnas av alla nycklar i gruppen? Det finns följande typer av 
låsning och artikelkoder.

• Olika låsning = Keyed Different (KD) = Normalfallet, anges inte. 
• Lika Låsning = Keyed Alike = KA. 
• Huvudnyckel (och över-huvudnyckel) = Master Key = MK. 
• Huvudnyckel flera system med lika låsning = KAMK.

 RED ORJ YLW GRN TEAL BLU PRP BLK GRE WHT BRN

Obs! Registrera nycklar för framtiden. 
Tänk på framtiden när ni beställer. Vi registrerar kostnadsfritt  
era lås och nycklar så att ni senare kan komplettera med lås som är 
anpassade till era befintliga så här: 

• Nya lås med olika nycklar som passar till er  
 befintliga huvudnyckel. 
• Nya lås med samma och lika låsning som tidigare. 
• Nya olika lås som garanterat inte har en dublett  
 till något tidigare levererat lås.

VÄLJ RÄTT LOCKOUTHÄNGLÅS

Lika låsning. När det inte krävs personliga lås eller när en person behöver 
många lås används hänglås med lika låsning. Flera olika grupper av lås med 
lika låsning kan ha en huvudnyckel som öppnar alla gruppers lås.

Olika låsning. Hänglås med olika låsning kan fås med huvudnyckel. 
Huvudnyckel-systemet kan utökas till flera grupper av lås. Då har varje grupp 
sin egen huvudnyckel och alla låsen i alla arbetslag kan öppnas med en över-
huvudnyckel.
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LOCKOUTHÄNGLÅS

• Märkning: Dekal för låshus och gravyr av låshus kan fås. 
• Möjligt antal olika låsningar / olika nycklar 44.000 st. 
• Typ av låsning: KD, KA, MK, KAMK (se beskrivning sid 5). 
• Nyckel kan tas ut ur olåst lås.  
• 1 st nyckel ingår till varje lås. 
• Förpackning 6 st lås. 
• Finns i nio färger.

Lockouthänglås S32 Bygelhöjd Artnr

Olika låsning 38 mm S32

Lika låsning 38 mm S32KA

Olika låsning & huvudnyckel 38 mm S32MK

Lika låsning & huvudnyckel 38 mm S32KAMK

Skydd i gummi. Se sid 13. – S30COV

Lägg till kod för färg enligt ovan sist i artikelnumret. Exempel: S32RED

Både låshus och  
Ø 4,76 mm tunn bygel i plast  
för el-lockout.
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• Kan användas i explosiv atmosfär. 
• Tål -40°C till +90°C. 
• Låshus Zenex™-termoplast. 
• Bygel nylonplast. 
• Låshus bredd 35 x höjd 48 mm. 
• Bygel höjd inre 38 mm. 
• Bygel bredd inre 16 mm. 
• Bygel diameter 4,76 mm. 
• Vikt 40 g.

MASTER LOCK S32

 RED ORJ YLW GRN TEAL BLU PRP BLK WHT  

• Märkning: Dekal för låshus och gravyr av låshus kan fås. 
• Möjligt antal olika låsningar / olika nycklar 44.000 st. 
• Typ av låsning: KD, KA, MK, KAMK (se beskrivning sid 5). 
• Nyckel kan inte tas ut ur olåst lås.  
• 1 st nyckel ingår till varje lås. 
• Förpackning 6 st lås. 
• Finns i nio färger.

Lockouthänglås S31 Bygelhöjd Artnr

Olika låsning 38 mm S31

Lika låsning 38 mm S31KA

Olika låsning & huvudnyckel 38 mm S31MK

Lika låsning & huvudnyckel 38 mm S31KAMK

Olika låsning 76 mm S31LT

Lika låsning 76 mm S31KALT

Olika låsning & huvudnyckel 76 mm S31MKLT

Lika låsning & huvudnyckel 76 mm S31KAMKLT

Skydd i gummi. Se sid 13. – S30COV

S31 passar för de flesta lockout-ändamål, även till 
elinstallationer, t ex automatsäkringar och ström- 
brytare då låsbygeln har liten diameter.  
Låshuset är av gnistfri Zenex™- 
termoplast som inte rostar och står  
bra emot UV-strålning, extrema  
temperaturer och kemikalier. 
Smal bygel av rostfritt stål. Kan användas  
i aggressiva miljöer och explosiv  
atmosfär. Kan användas utomhus.

• Kan användas i explosiv atmosfär. 
• Kan användas utomhus. 
• Tål -40°C till +90°C. 
• Låshus Zenex™-termoplast. 
• Bygel syrafast stål. 
• Låshus bredd 35 x höjd 48 mm. 
• Bygel höjd inre 38 mm S31 och  
   hög bygel 76 mm S31LT. 
• Bygel bredd inre 16 mm. 
• Bygel diameter 4,76 mm. 
• Vikt bygel 38 mm 80 g, 
   med bygel 76 mm 100 g.

Låshus i plast och  
Ø 4,76 mm tunn bygel i rostfritt stål  
för alla typer av Bryt & Lås.
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Lägg till kod för färg enligt ovan sist i artikelnumret. Exempel: S31RED

MASTER LOCK S31

 RED ORJ YLW GRN TEAL BLU PRP BLK WHT  

S32 är perfekt till lockout av elinstallationer, t ex  
automatsäkringar och strömbrytare. Låsbygeln har  
mindre diameter anpassad för det. Både låshus och 
bygel är av gnistfri, ickeledande och omagnetisk  
Zenex™-termoplast som inte rostar och står bra emot 
UV-strålning, extrema temperaturer och kemikalier. 
Kan användas i aggressiva miljöer och  
explosiv atmosfär.  
Väger endast 40 gram.
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LOCKOUTHÄNGLÅS

Både låshus och  
Ø 6 mm bygel i plast  
för el-lockout.

• Märkning: Dekal för låshus och gravyr av låshus kan fås. 
• Möjligt antal olika låsningar / olika nycklar 44.000 st. 
• Typ av låsning: KD, KA, MK, KAMK (se beskrivning sid 5). 
• Nyckel kan inte tas ut ur olåst lås.  
• 1 st nyckel ingår till varje lås. 
• Förpackning 6 st lås. 
• Finns i åtta färger.

Lockouthänglås 406 Bygelhöjd Artnr

Olika låsning 38 mm 406

Lika låsning 38 mm 406KA

Olika låsning & huvudnyckel 38 mm 406MK

Lika låsning & huvudnyckel 38 mm 406KAMK

Skydd i gummi. Se sid 13. – 400COV

Lägg till kod för färg enligt ovan sist i artikelnumret. Exempel: 406RED

406 passar bra till lockout av elinstallationer, t ex  
automatsäkringar och strömbrytare som inte kräver  
tunnare låsbygel. Både låshus och bygel är av gnistfri 
Zenex™-termoplast som inte rostar och står bra emot  
UV-strålning, extrema temperaturer och kemikalier.  
Omagnetiskt. Kan användas i aggressiva miljöer och  
explosiv atmosfär.

• Kan användas i explosiv atmosfär. 
• Tål -40°C till +90°C. 
• Låshus Zenex™-termoplast. 
• Bygel nylonplast. 
• Låshus bredd 38 x höjd 44 mm. 
• Bygel höjd inre 38 mm. 
• Bygel bredd inre 20 mm. 
• Bygel diameter 6 mm. 
• Vikt 60 g.

MASTER LOCK 406
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 RED ORJ YLW GRN TEAL BLU PRP BLK   

Låshus i plast och  
Ø 6 mm bygel i förnicklat stål  
för alla typer av Bryt & Lås.

Lockouthänglås 410/411 Bygelhöjd Artnr

Olika låsning 38 mm 410/411

Lika låsning 38 mm 410/411KA

Olika låsning & huvudnyckel 38 mm 410/411MK

Lika låsning & huvudnyckel 38 mm 410/411KAMK

Olika låsning 76 mm 410/411LT

Lika låsning 76 mm 410/411KALT

Olika låsning & huvudnyckel 76 mm 410/411MKLT

Lika låsning & huvudnyckel 76 mm 410/411KAMKLT

Skydd i gummi för lås 410. Se sid 13. – 400COV

Skydd i gummi för lås 411. Se sid 13. – 411COV

Ange 410 eller 411 samt bokstavskombination för aktuell låsning och bygel-
höjd. Lägg till kod för färg enligt ovan sist i artikelnumret. Exempel: 410RED

410 och 411 passar för de flesta lockout-ändamål och 
är också bra till lockout av elinstallationer, t ex  
automatsäkringar och strömbrytare som inte kräver 
tunnare låsbygel. Låshuset är av gnistfri Zenex™- 
termoplast som inte rostar och står bra emot UV-
strålning, extrema temperaturer och  
kemikalier. Bygel av förnicklat stål.  
411 har högre låshus – 76 mm. 
Både 410 och 411 kan fås med 
bygelhöjd 38 och 76 mm.

• Kan användas i explosiv atmosfär. 
• Tål -40°C till +90°C. 
• Låshus Zenex™-termoplast. 
• Bygel förnicklat stål. 
• Låshus 410 bredd 38 x 44 mm 
 och 411 bredd 38 x 76 mm. 
• Bygel höjd inre 38 mm 410/411  
 och hög bygel 76 mm 410/411LT. 
• Bygel bredd inre 20 mm. 
• Bygel diameter 6 mm. 
• Vikt 410 – 100 g, 410LT 120 g, 
 411 – 120 g och 411LT 140 g.
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411

410

• Märkning: Dekal för låshus och 
 gravyr av låshus kan fås. 
• Möjligt antal olika låsningar/
 olika nycklar 44.000 st. 
• Typ av låsning: KD, KA, MK, KAMK 
 (se beskrivning sid 5). 
• Nyckel kan inte tas ut ur olåst lås.  
• 1 st nyckel ingår till varje lås. 
• Förpackning 6 st lås. 
• Finns i åtta färger.

MASTER LOCK 410 & 411

 RED ORJ YLW GRN TEAL BLU PRP BLK   
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• Märkning: Dekal för låshus och  
 gravyr av låshus kan fås. 
• Möjligt antal olika låsningar / nycklar  
 S1100 > 40.000 st, 
 A1100 > 10.000 st. 
• Typ av låsning: KD, KA, MK, KAMK  
 (se beskrivning sid 5). 
• S1100 nyckel kan inte tas ut ur olåst lås.  
• A1100 nyckel kan tas ut ur olåst lås. 
• S1100 1 st nyckel ingår till varje lås. 
• A1100 2 st nycklar ingår till varje lås.
• Förpackning 6 st lås. 
• Finns i nio färger.

Lockouthänglås S1100 och A1100 Bygelhöjd Artnr

Olika låsning 25 mm S/A1100ST

Lika låsning 25 mm S/A1100KAST

Olika låsning & huvudnyckel 25 mm S/A1100MKST

Lika låsning & huvudnyckel 25 mm S/A1100KAMKST

Olika låsning 38 mm S/A1100

Lika låsning 38 mm S/A1100KA

Olika låsning & huvudnyckel 38 mm S/A1100MK

Lika låsning & huvudnyckel 38 mm S/A1100KAMK

Olika låsning 75 mm S/A1100LT

Lika låsning 75 mm S/A1100KALT

Olika låsning & huvudnyckel 75 mm S/A1100MKLT

Lika låsning & huvudnyckel 75 mm S/A1100KAMKLT

Skydd i gummi. Se sid 13. – S101COV

Lägg till kod för färg enligt ovan sist i artikelnumret. Exempel: S1100RED

American Lock S1100 och A1100 passar bra till lock-
out inom livmedelsindustri och även i många andra  
verksamheter. Kraftigt tåligt låshus i eloxerad  
aluminium som är rostfritt och står emot kemikalier 
och höga temperaturer. Bygeln är rostfri. Låsen är 
kraftigare än plastlåsen och tål utomhusbruk.

l S1100 har 6-pins lås = över 40.000 unika nyckel-
kombinationer med en nyckel/lås som inte kan tas ur 
öppet lås.

l A1100 har 5-pins lås = över 10.000 unika lås- och 
nyckelkombinationer, med två nycklar/lås som kan tas 
ur öppna lås.

• Kan användas utomhus. 
• Tål -40°C till + 90°C. 
• Låshus eloxerad aluminium. 
• Bygel bor-legeringsstål. 
• Låshus bredd 38 x höjd 46 mm. 
• Bygel höjd inre kort ST 25 mm,  
 standard 38 mm 
 och lång bygel LT 75 mm. 
• Bygel bredd inre 20 mm. 
• Bygel diameter 6 mm. 
• Vikt S1100 – 120, 140 och 160 g. 
• Vikt A1100 – 140, 160 och 160 g.

Låshus i eloxerad aluminium och  
Ø 6 mm bygel i härdat bor-stål 
för Bryt & Lås både ute och inne.

LOCKOUTHÄNGLÅS

AMERICAN LOCK S & A1100 

 RED ORJ YLW GRN BLU PRP BLK CLR BRN  
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Bradys hänglås har inte samma logiska artikelnummer-uppbyggnad
som Masterlock så vi hänvisar till vår hemsida för beställning av  
814-lås med KD eller KA-låsning.  
För system med huvudnyckel kontakta oss på 040-41 88 30! 
 
https://www.collinder.se/produkt/Brady-plasthanglas

• Låshus nylon. 
• Bygel aluminium. 
• Tål upp till +120°C. 
• Låshus bredd 32 x höjd 35 mm. 
• Bygel höjd inre 38 mm 81PAK  
 och hög bygel 75 mm 81PAKLT. 
• Bygel bredd inre 17 mm. 
• Bygel diameter 4,7 mm. 
• Vikt 40 g, med hög bygel 50 g.

Kompakt litet låshus i nylon och  
Ø 4,7 mm bygel i aluminium 
för el-lockout.

BRADY KOMPAKT 814
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814 är bra till lockout av elinstallationer, t ex automat-
säkringar och strömbrytare. Låsbygeln har liten dia-
meter och låset är kompakt,  
lätt och behändigt att hantera.  
Låshuset är av gnistfri,  
ickeledande och omagnetisk  
plast. Rostar inte och står bra  
emot UV-strålning, extrema  
temperaturer och kemikalier.  
Brady traditionell låsmekanism 
och nyckel.

• Märkning: Dekal för låshus och gravyr av låshus kan fås. 
• Typ av låsning: KD, KA, MK, KAMK (se beskrivning sid 5). 
• Nyckel kan inte tas ut ur olåst lås.  
• 1 st nyckel ingår till varje lås. 
• Förpackning 6 st lås. 
• Finns i tio färger.

 RED ORJ YLW GRN BLU PRP BLK GRE WHT BRN 
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LOCKOUTHÄNGLÅS

Stålhänglås 3 Bygelhöjd Artnr

Olika låsning 19 mm 3

Lika låsning 19 mm 3KA

Olika låsning & huvudnyckel 19 mm 3MK

Lika låsning & huvudnyckel 19 mm 3KAMK

Olika låsning 38 mm 3LF

Lika låsning 38 mm 3KALF

Olika låsning & huvudnyckel 38 mm 3MKLF

Lika låsning & huvudnyckel 38 mm 3KAMKLF

Olika låsning 51 mm 3LH

Lika låsning 51 mm 3KALH

Olika låsning & huvudnyckel 51 mm 3MKLH

Lika låsning & huvudnyckel 51 mm 3KAMKLH

Låshus i laminerat stål och  
Ø 7 mm bygel i härdat stål 
för Bryt & Lås i tuffa miljöer.

MASTER LOCK 3

• Märkning: Kan förses med  
 bricka och lasergraveras. 
• Möjligt antal olika  
 låsningar / olika nycklar 1.400 st. 
• Typ av låsning: KD, KA, MK, KAMK  
 (se beskrivning sid 5). 
• Nyckel kan tas ut ur olåst lås. 
• 2 st nycklar ingår till varje lås. 
• Förpackning 6 st lås. 
• Finns i sex färger.

• Märkning: Kan förses med bricka. 
• Möjligt antal olika låsningar  
 / olika nycklar 1.400 st. 
• Typ av låsning: KD / Olika låsning 
 (se beskrivning sid 5). 
• Nyckel kan tas ut ur olåst lås.  
• 2 st nycklar ingår till varje lås. 
• Förpackning 6 st lås. 
• Finns i blått.

Lägg till kod för färg enligt ovan sist i artikelnumret. Exempel: 3RED

3 är ett kraftigt och tåligt laminerat stålhänglås 
som håller mycket bra om låset riskerar att utsättas  
för åverkan.

7LJ är samma som lås 3 fast mindre och lättare lås-
hus samt högre, tunnare och smalare bygel. Ett litet, 
behändigt men ändå kraftigt och tåligt laminerat  
stålhänglås som håller mycket bra om låset riskerar 
att utsättas för åverkan.

• Tål tuff fysisk åverkan. 
• Låshus laminerat stål. 
• Bygel härdat stål. 
• Låshus bredd 40 x höjd 42 mm. 
• Bygel höjd inre 19, 38 LF & 51 mm LH. 
• Bygel bredd inre 16 mm. 
• Bygel diameter 7 mm. 
• Vikt bygel 19 mm 180 g, 
 bygel 38 & 51 mm 200 g.

• Tål tuff fysisk åverkan. 
• Låshus laminerat stål. 
• Bygel härdat stål. 
• Låshus bredd 29 x höjd 27 mm. 
• Bygel höjd inre 65 mm. 
• Bygel bredd inre 13 mm. 
• Bygel diameter 5 mm. 
• Vikt 97 g.

Litet låshus i laminerat stål och  
Ø 5 mm bygel i härdat stål 
för Bryt & Lås i tuffa miljöer.

MASTER LOCK 7LJ

Stålhänglås 7LJ Bygelhöjd Artnr

Olika låsning 65 mm 7LJ
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Grattis till vår leverantör  
Master Lock,  

100 år 1921 - 2021!
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Märk, skydda  
och jobba enklare.

Märk med dekaler eller gravyr  
i lås och brickor.
l De flesta av hänglåsen kan förses med dekaler  
 för varning och annan information. Dekaler kan  
 dock tas bort.  
l För permanent märkning graverar vi valfri text  
 direkt i låshuset och nyckeln förses med  
 motvarande text på graverad bricka som fästs  
 med ring. Det är optimalt säker och tydlig märkning  
 som håller. Gravyr kan göras både i metall- och  
 plastlås. Graverade brickor kan fås i samma färg  
 som låset.

l För att beställa gravyr, brickor och etiketter med  
 valfri text och motiv ring oss på 040-41 88 30  
 eller eposta till info@colinder.se.

Det är ytterst viktigt att märka och hålla ordning och 
reda på hänglås, nycklar och annan lockout-utrust-
ning. Här visar vi några hjälpmedel för det.

Graverade brickor kan fås i samma färg som låset. 

Graverade brickor GB25F fästs med nyckelring GNR25.

TILLBEHÖR, MÄRKNING OCH SKYDD AV LOCKOUTHÄNGLÅS

Vår standardsdekal 480010 för lockouthänglås består av en dekal för ena sidan 
och en för andra. Den ena har symbol 100 för allmänt förbud och text ”Får ej 
manövreras eller avlägsnas”. 
Dekalen för andra sidan har plats att skriva bl a vem låset tillhör.

Gravyr med valfri text direkt i låset kan göras både i lås av plast och metall. 
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Tillbehör Artnr

Ett par etiketter 24,5 x 30 mm enligt beskrivning på sid 12 480010

Ett par etiketter 24,5 x 30 mm med valfri text och utformning 48001X

Nyckelbricka Ø 25 mm av plastlaminat. Valfri färg och gravyr GB25F

Nyckelbricka Ø 25 mm av svarteloxerad aluminium och gravyr 71GR

Nyckelring Ø 25 mm förnicklat härdat stål GNR25

Hänglåsbricka 13 x 45 mm av mässing med ring. Utan text 71TAG

Lätt galvad stålkedja 23 cm med hållare 71CS

Kraftig galvad stålkedja 23 cm med hållare 71CH

Fästögla för hänglås Master Lock S31, S32 och Brady 814 71SC7

Fästögla för hänglås Master Lock 406, 410, 411 och S1106 71SC8

Fästögla för hänglås Master Lock 3 71SC9

Hänglåsvajer i plast längd 5-90 cm. Väggfäste och 2 fästöglor S100

Hänglåshandtag för upp till 12 lås S125

Tillbehör till lockouthänglås. 
l Nyckelbrickor med valfri text för att identifiera nyckeln.  
 Fås i samma färger som hänglåsen. Fäst med ring. 
l Hänglåsbrickor av mässing för att lätt identifiera  
 låsen.  
l Stålkedjor. För att fästa hänglåset intill den funktion  
 som ska låsas, så det alltid finns på plats.  
l Fästöglor. Både mässingsbrickan och kedjan fästs  
 i hänglåsbygeln med en fästögla. Tre storlekar. 
l Hänglåsvajer i plast med väggfäste för att fästa 
 hänglåset intill den funktion som ska låsas. Två  
 fästöglor som passar alla hänglås samt låsbyglar  
 418 och 419 medföljer.Skydda låset mot väta och smuts!

Skydden är olika för respektive låsmodell.

TILLBEHÖR, MÄRKNING OCH SKYDD AV LOCKOUTHÄNGLÅS

Stålkedja med hållare, 71CH

Fästögla,  
71SC7, 8 och 9. Hänglåsbricka  

 med valfri text,  
  71TAG.

Graverad 
nyckelbricka 
Ø 25 mm 
71GR med  
nyckelring 
GNR25.

Hänglåsvajer  
med väggfäste  
och 2 fästöglor, 
S100.

Skydd för lockouthänglås – COV.
l Skyddar effektivt lockouthänglås mot väta,  
 snö och smuts.  
l Av silikonfri, flexibel och tättsittande gummiliknande  
 TPE-plast. Fås till Master Lock hänglås S31, S32,  
 406, 410, 411,  S1100 och A1100.  
l Se artnr vid respektive lås sid 6-8.

Hänglåshandtag S125.
För att det ska vara enklare  
att ta med hänglåsen och  
för att användaren ska ha  
full koll på hur många och  
vilka lås som ska användas  
för aktuell lockout-punkt. 

• För upp till 12 lås. 
• Anpassas till exakt  
 antal lås så att  
 användaren inte  
 missar någon låspunkt.  
• Med nyckelhållare.

Handtaget anpassas i förväg med rätt antal hål och lås för aktuell lockout-punkt.
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420

Artnr Låsbygel material
BxH  
mm

Bygel  
Ø mm

Bygel- 
öppning Ø

Antal 
lås

416
Gnistsäker aluminium,  
vinylklätt handtag

38 x 111 6 25 mm 6

417
Gnistsäker aluminium,  
vinylklätt handtag

50 x 124 6 38 mm 6

420 Stål, vinylklätt handtag 44 x 114 5 25 mm 6

421 Stål, vinylklätt handtag 60 x 127 6 38 mm 6

ALO80
Stål med tapp,  
vinylklätt handtag

44 x 114 7 25 mm 6

ALO802
Stål med tapp,  
vinylklätt handtag

60 x 127 7 38 mm 6

418 Kraftigt stål 60 x 82 6 25 mm 4

419 Kraftigt stål 60 x 168 6 25 mm 8

428* Nylon, ickeledande* 41 x 174 6 25 (63) mm 6

429 Dubbelbygel aluminium 50 X 149 6 25 & 38 mm 8

S430* Stålbygel med plastkropp* 57 x 76 4 25 mm 2

S431 Syrafast stål 44 x 133 4 25 mm 8

852440 Syrafast stål 40 x 115 4 28 mm 6

416 417

ALO80 ALO802421

När fler  
behöver låsa.

* Kan användas i explosiv atmosfär.

LÅSBYGLAR 
Passar till hänglås med bygeldiameter upp till 
6,35 mm förutom låsbyglarna S430 och S431 
som har hål för byglar max Ø 6 mm. Standard-
förpackning 12 st.

Med låsbyglar kan flera användare var för sig  
låsa en och samma energikälla. 

S431 852440429 S430418 419

LÅSBYGLAR

428
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LÅSBYGELSKYLTAR
Kombination av låsbygel och varningsskylt.  
Det går att skriva på skylten, kulspets och 
blyerts går att sudda ut. Se även Tagout-
skyltar på sid 14-15.

Låsbygelskylt Öppning Ø Lås Artnr

76 x 184 mm 35 x 28 mm 6 st 480035

Snap-On Engelsk 44 x 52 mm 5 st 427

Snap-On Svensk 44 x 52 mm 5 st 427SE

Låsbygelskylt engelsk text, 427

Stor låsbygel S450  
för upp till 24 hänglås.

Stor låsbygel BxH mm Öppning Ø Lås Artnr

12 hänglås 45 x 229 21-27 mm 12 st S440

24 hänglås 45 x 343 21-27 mm 24 st S450

Perfekt för lockoutprocedurer där  
många personer är inblandade och  
behöver isolera och bryta en  
energikälla eller flöde.

• Kan fås med dekaler med  
 svensk text typ ”Får ej manövreras 
 eller avlägsnas” eller dekal för  
 annan beskrivning av projektet. 
• Öppningen är 21-27 mm diameter.  
• Hål för hänglås med upp till  
 7 mm bygeldiameter. 
• Robust röd eloxerad aluminium.

S440

Låsbygelskylt.
• Storlek 76 x 184 mm.  
• Svensk text ”Får ej betjänas”.  
• Robust rödeloxerad aluminiumlegering.  
• Plats för 6 hänglås, bygel Ø max 7 mm.  
• Säljs i 5-pack.

Låsbygelskylt Snap-On.
• Storlek 73 x 178 mm.  
• Snap-On öppning för snabbare  
 och enklare fastsättning. 
• Engelsk text ”Do not operate”.  
• Svensk text ”Får ej manövreras”. Driftsäkrare  
 med svensk text. Godkänd av LKAB! 
• Rödeloxerad aluminium, rostfria ståldetaljer.  
• Plats för 5 hänglås med bygel Ø max 7 mm. 

Stora låsbyglar för upp till 
12 och 24 hänglås. 

S450

LÅSBYGELSKYLTAR • STORA LÅSBYGLAR

427SE

480035
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Det är viktigt att det tydligt syns att arbete pågår och 
att utrustningen inte får användas. Komplettera därför 
låsningen med tydlig tagoutskylt. Skriv med penna på 
skylten namn, avdelning och hur länge avstängningen 
beräknas pågå. Fäst skylten med buntband.

• Hållbara hängskyltar i halvstyv 0,5 mm PP-plast.  
• Enkelsidigt tryck.  
• Buntband medföljer varje 10-pack skyltar.

Tagout avspärrningsskylt 480014 på lockout av kulventil.

Tagout-skyltar kan fås med valfri text och utformning. Här avspärrningsskylt 
med svartgula ränder på lockout av automatsäkring med lås Master Lock 
S2394 (se sid 20) som är låst med kompakt hänglås 81PAK (se sid 9).

TAGOUT • SKYLTAR

Tagout avspärrningsskyltar  
för mekanisk Bryt & Lås.

Tagout avspärrningsskylt för mekanisk Bryt & Lås, 10-pack Artnr

Får ej manövreras, Symbol 100, 50 x 110 mm 480044

Får ej manövreras, Symbol 100, 75 x 165 mm 480014

Får ej manövreras, arbete pågår, Symbol 100, 50 x 110 mm 480042

Får ej manövreras, arbete pågår, Symbol 100, 75 x 165 mm 480012

Får ej manövreras, Avlägsna inte..., Symbol 100, 75 x 165 mm 480022

Do not operate, Symbol 100, 50 x 110 mm 480046

Valfri text och symbol, 50 x 110 mm - Kontakta oss!

Valfri text och symbol, 75 x 165 mm - Kontakta oss!

Märk brytningen med tydlig skylt – Tagout.

Symbol 100 = Allmänt förbud enligt AFS 2014:40 och ISO 7010 symbol P001.

480044 / 480014 480042 / 480012

480022 480046
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A4: T20801A4SP 
A5: T20801A5SP

A4: T313A4SP 
A5: T313A5SP

A4: T20802A4SP 
A5: T20802A5SP

A4: T314A4SP 
A5: T314A5SP

A4: T20803A4SP 
A5: T20803A5SP

A4: T331A4SP 
A5: T331A5SP

Skyltar i hårdplast med ofta an-
vända texter för processbrytning. 

150 x 70 mm: T11001

150 x 110 mm: T11002

Varsel-
skyltar.

A4: T20804A4SP 
A5: T20804A5SP

• Varselskyltar  
 säljs per styck. 

• Storlek och artnr  
 anges under  
   respektive skylt. 

• Skyltar kan även fås  
 i valfri storlek, med  
 valfri text och i annat  
 material. Se vår  
 produktkatalog eller  
 collinder.se.

TAGOUT • SKYLTAR

Märk brytningen med tydlig skylt – Tagout.

Tagout avspärrningsskylt för Bryt & Lås av el, 10-pack Artnr

Får ej manövreras, arbete pågår, Symbol 110, vit-röd-svart, 50 x 110 mm 480062

Får ej manövreras, arbete pågår, Symbol 110, vit-röd-svart, 75 x 165 mm 480061

Får ej manövreras, Symbol 208, gul-svart, 50 x 110 mm 480054

Får ej manövreras, Symbol 208, gul-svart, 75 x 165 mm 480034

Får ej manövreras, arbete pågår, Symbol 208, gul-svart, 50 x 110 mm 480059

Får ej manövreras, arbete pågår, Symbol 208, gul-svart, 75 x 165 mm 480039

Valfri text och symbol, 50 x 110 mm - Kontakta oss!

Valfri text och symbol, 75 x 165 mm - Kontakta oss!

Tagout avspärrningsskyltar för Bryt & Lås av el.

Symbol 110 = Förbjudet att manövrera brytaren enligt AFS 2014:40 och enligt ISO 7010 symbol 
P031. Symbol 208 = Farlig elektrisk spänning enligt AFS 2014:40 och enligt ISO 7010 symbol W012.

480062 / 480061 480054 / 480034 480059 / 480039

TAG-FAU  |  collinder.se  |  040 - 41 88 30

Felanmäld 

utrustning!
 

Namn  

Datum  

Orsak

Skylt  
Felanmäld  
utrustning.
Självlåsande skylt för  
märkning av avvikelser  
i produktion. T ex  
utrustning och detaljer  
som behöver åtgärdas  
på något sätt.  
60 x 120 mm  
+ lås-strip.  
Säljs i 50-pack. 
• Artnr TAG-FAU.

Egen design!
l Vi trycker alla skyltar själv 
så det är snabbt och enkelt 
att anpassa skyltar till era  
behov och med er logo etc.

!



16 

TAGOUT • SKRIVARE FÖR SKYLTAR

Tryck själv  
tagout-skyltar.
Använder ni många tagout-skyltar är det effektivt att 
själv skriva ut dem på skrivare. Det går snabbt och ni  
kan på plats göra skyltar med anpassad och detaljerad 
information direkt när ni behöver dem. Tryckt infor-
mation är tydligare och minskar risken för fel och 
missförstånd på grund av otydlig eller svårläst hand-
skrift. Det ger ökad effektivitet och säkerhet.

l Effektivare Bryt & Lås. 
l Tydlig, valfri och detaljerad information. 
l Färgkodade varningar.

STOP!
Secure Maintenance

Area

All Power Sources
Are Locked-Out

+31 (0)35 601 69 41

Skrivare SMS TAG-ID2 –  
Perfekt för Tagout-skyltar.
Termo-skrivaren SMS TAG-ID2 ger dig färgkodade tagout-skyltar som 
tydligt anger vilken risk som föreligger. Informationen kan personifieras 
och anpassas helt efter era behov och aktuell lockout-situation. 

• Skyltarna skapas och designas i dator i etikettprogrammet  
 NiceLabel Express som ingår vid köp av skrivaren.

 Gul – Varning. Röd – Fara. Grön – Godkänd. Blå – Observera. Vit – Standard tagout.
  .  . Även med förtryckt extra färg.

Så här kan de perforerade och hålade skyltarna se ut.

Färdiga perforerade 
skyltar med hål.
Snabb och effektiv skyltproduktion.  
Skyltstorlekar 50 x 100 mm, 76 x 100 mm,  
76 x 154 mm och 100 x 54 mm.

Skyltar från löpande 
material.
Bredd 100 mm. Skyltar kan göras i valfri 
längd. Kapa manuellt i önskad längd eller 
med klippenhet på skrivaren som tillval.

Tekniska data SMS TAG-ID2
• Termotransfer (och direkttermo).
• 300 dpi upplösning (12 dots/mm).
• Utskrift bredd max 104 mm.
• Utskrift längd 5-1270 mm.
• Utskriftshastighet 24,4-101,6 mm/sekund.
• Anslutning USB, RS-232, Ethernet och som tillval Bluetooth.
• Färgband Vax, Harts (resin) och Vax/Harts (resin).
• Storlek bredd 220 x djup 278 x höjd 187 mm.
• Vikt 2,4 kg.

Skyltar kan fås i ett stort antal färger och även flourescerande och 
efterlysande. Färgband finns också i flera färger. Mycket tåligt och håll-
bart material och tryck. Materialet är på rulle och finns i två kvaliteter: 
• T300 – hållbart, vattentåligt, UV-stabilt för standard tagout-skyltar. 
• TT300 – extra tåligt material för mycket tuffa och aggressiva miljöer. 

Skyltar kan skrivas ut perforerade och med fästhål färdiga att använda 
eller på löpande materialbana som skärs i önskad längd och hålas.

Skrivare SMS TAG-ID2
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TAGOUT • SKRIVARE FÖR SKYLTAR

För stora volymer – skrivare cab EOS.
För stora volymer tagout-skyltar rekommenderar  
vi tyska kvalitetsskrivaren cab EOS. Förtryckt  
skyltmaterial tas fram enligt er specifikation  
och kan fås med fästhål och perforering.  
Ni trycker den variabla svarta texten med skrivaren.

cab EOS5

Får ej 
manövreras
Denna avspärrning/skylt
får endast avlägsnas av

Joakim Österberg
070-960 01 07

Beräkas klart 2020-09-30

 HiViz - Fluorescerande. ReGlo - Efterlysande.

Du kan göra mycket mer 
med SMS TAG-ID2.
Inte bara Bryt & Lås. Det finns massor du kan använda SMS 
TAG-ID2 till. Många smarta material. Här några exempel. Vill 
du veta mer så ring oss eller kolla på collinder.se. 

CE- & maskinskyltar.
Folie på rulle finns som aluminium. 
Ersätter skyltar i metall. Snabbare, 
billigare.

Kabelmärken.
Tåliga märken på rulle som fästs  
med buntband. Färg vit och gul.

Wrap-around.
Självlaminerande kabelmärken som 
viras runt kablar och ledningar.  
Skyddar mot kemikalier och slitage.

Krympslang.
Skriv ut direkt på krympslangen. 

Tjocka dekaler.
Material som är lite tjockare. Ersätter 
skyltar i plast och metall. Snabbare, 
billigare.

Rörmärkning.
Finns med formade pilar för flödes-
riktning. Många färger.

Farliga ämnen – 
GHS-märkning.
Finns i ett flertal storlekar och med 
olika layout. Tala med oss.

Detaljerad info, priser  
och beställning. 
l För mer info, priser och beställning av 
tagout-skrivare, skyltmaterial, färgband 
och tillbehör gå till collinder.se eller ring 
oss på 040-41 88 30 eller eposta till 
info@collinder.se.

!
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Gylling universallås  
för automatsäkringar.
För alla typer av automatsäkringar. 

• Bekvämt tumhjul för snabb montering.  
• Ingen skruvmejsel behövs.  
• Mycket stark fiberglasförstärkt nylon.

Gylling universallås för automatsäkringar låst med lockouthänglås i plast

MSR universallås  
för automatsäkringar.
Enkelt men effektivt lås 
för de flesta automatsäk-
ringar och jordfelsbrytare. 

• Fästs med skruvmejsel och låses  
 med lockouthänglås eller låsbygel. 
• Kan låsa både i läge på och av.

Smidig och säker elbrytning.

Universallås för automatsäkringar Artnr

Master Lock S2394 – Fästs utan redskap, 1-pack S2394

Master Lock S2393 – Fästs med skruvmejsel, 1-pack S2393

Brady 149514, 1-pack 149514

Gylling, 1-pack 2154625-1

Gylling, 6-pack 2154625

MSR, 1-pack MSR

MSR, 10-pack MSR-10

Master Lock S2393 universallås  
för automatsäkringar.
För alla typer av automatsäkringar.

• Skruvas fast med skruvmejsel.  
• Lås med lockouthänglås eller  
 låsbygel och lås för flera användare.

S2393 
skruvas 
fast med 
mejsel.

LÅS FÖR EL • AUTOMATSÄKRINGAR

Master Lock S2394  
universallås för  
automatsäkringar.
För alla typer av automatsäkringar. 

• Snabb och enkel att montera – inget verktyg behövs.  
• Hänglåset kan monteras både lodrätt och vågrätt. 
• Lås med lockouthänglås eller låsbygel och lås för flera användare.

Lockout- 
hänglås 
helt i plast.  
Se sid 6.

Brady 149514 universallås  
för automatsäkringar.
För de flesta typer av automatsäkringar. 

• Snabb och enkel att montera – inget verktyg behövs.  
• Hänglåset kan monteras både lodrätt och vågrätt. 
• Lås med lockouthänglås eller låsbygel och lås för flera användare. 
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Grip Tight lås för strömbrytare.
Passar de flesta brytare.

• Snabb, enkel montering och säker bryt- och lås-funktion. 
• Smal profil för att passa bredvid varandra. 
• Kraftig konstruktion av pulverlackat stål och plast  
 som tål tuffa tag. 
• Två olika lås klarar i stort sett alla brytare: 
 Modell 491B passar höga och breda brytare. 
 Modell 493B passar standard enkla och dubbla brytare. 
• Båda passar alla Master Lock hänglås. 
• Artnr 506 är ett paket med båda modellerna.

491B 493B

491B

493B

Grip Tight lås för strömbrytare Artnr

För höga och breda strömbrytare 491B

För standard enkla och dubbla strömbrytare 493B

Paket med ett lås av varje ovan – ett 491B och ett 493B 506

LÅS FÖR EL • STRÖMBRYTARE

Grip Tight Plus lås för små, mellanstora 
och stora strömbrytare.
Fäst med skruven över brytaren och fäll ner den röda 
kåpan över låshålet. Försegla med lockouthänglås.  
Av plast och rostfritt stål. Hål för låsbygel Ø 7,7 mm.

S3821

S3822

S3823

Grip Tight Plus lås för strömbrytare Artnr

För små brytare 120/240 V S3821

För mellan brytare 480/600 V S3822

För stora brytare 480/600 V S3823

Använd röd pinne när bry-
taren är i läge Av och grön 
pinne när den är i läge På. 
Lås med lockouthänglås och 
komplettera med tagoutskylt!

Lås med pinne för  
strömbrytare 480-600 V.
• Röd pinne visar att brytaren är Av,  
• Grön pinne visar att brytaren är På. 
• Passar hänglås med max bygel Ø 6,5 mm  
 och bygelhöjd minst 20 mm  
• Monteringsskenorna tejpas på elskåpet, 
    ingen borrning behövs.

Lås med pinne för strömbrytare 480-600 V Artnr

Sats med två gula hållare med tejp,  
1 röd och 1 grön blockpinne samt 3 alkodukar

090891

Röd blockpinne, 5 st/pkt 090892

Grön blockpinne, 5 st/pkt 090893

Gula monteringsskenor 101 mm, 2 st/paket 051264

Gul hållare för blockpinnar, 5 st/paket 051265

S3821 S3822 S3823
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Låspåse för elkontakter.
Spärrar effektivt elkontakter i 
udda format och större storlekar. 
Även traverskontroller.

• Smidig och hållbar nylonsäck tar  
 liten plats när den inte används. 
• Med PVC-rör inuti blockeras manöver- 
 knappar på traverskontroller. 
• Plats för sex hänglås / låshaspar.

Låshöljen för elkontakter Artnr

Brady innermått 50x 50 x 89 mm. Kabel max Ø 22 mm 65674

Brady innermått 82 x 82 x 177 mm. Kabel max Ø 10 mm 65675

Master Lock innermått 85 mm x Ø 55 mm (för många 
220 V-kontakter). Kabel max Ø 19 mm

487

Master Lock innermått 165 mm x Ø 75 mm (för alla 220 V 
och de flesta 480 V-kontakter). Kabel max Ø 19 mm. 

488

Hubbel för stora kontakter max 250 mm x Ø 100 mm.  
Kabel max Ø 35 mm

65968

Brady för både elkontakter max 127 x Ø 89 mm med 
kabel max Ø ?? mm och för hankontakter till tryckluft 

800126

Snäpplås för elkontakter, gul YPSL1

Lås- 
hölje  
488

Master Lock låshöljen för elkontakter.
• Unik patentskyddad roterande form som gör den lättare att använda  
 i trånga utrymmen. 
• Bägge storlekarna vrids ihop in i sig själv för spara plats vid förvaring. 
• Kraftig, lätt Zenex™-plast som tål kemikalier och temperaturer från  
 -46°C till +177°C.

Låshölje 487

453L

Låshöljen för eluttag.
Sätt höljet i uttaget, vik  
uttagets lock mot och lås  
fast med lockouthänglås  
eller med låsbygel och lås.  
Komplettera med skylt. 

• Flamsäker och UV-motståndskraftig. 
• Testad och certifierad för europeisk standard.

Låshölje för elluttag Artnr

För eluttag 230V 16A, Blå L0002

För eluttag 230V 32A, Blå L0005

För eluttag 230V 63A, Blå L0007

För trefas eluttag 400V, 16A, Röd L0004

För trefas eluttag 400V, 32A, Röd L0006

För trefas eluttag 400V, 63A, Röd L0008

Brady låshöljen för elkontakter.
• För alla typer av kontakter. Finns två storlekar. Röd plast.

Smidig och säker elbrytning.

LÅS FÖR EL • ELUTTAG • KONTAKTER

Låspåse Artnr

Ø 178 mm, höjd 432 mm 435L

Låshölje 65968

Hubbell låshölje  
för stora  
elkontakter.
• Samma funktion som  
 ovanstående fast för  
 större kontakter.  
• Gul plast.

Låshölje 65674

Låshölje 65675

Brady låshölje för 
både elkontakter 
och tryckluft. 
• För elkontakter och  
 hankontakter till tryckluft  
 (se sid 27).  
• Plats för 4 hänglås eller låsbyglar.  
• Röd polystyren-plast.

Låshölje  
800126

Snäpplås för  
elkontakter.
• En storlek för både 110, 240 och  
   400V industriella elkontakter 
• Det klargula låsdonet blockerar 
  styrpinnen på insidan av kontakten

Snäpplås 
YPSL1
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Brady spärrplugg  
med låsfunktion.

• Brady plugg låses med specialmejsel. 

Spärrpluggar för porslinssäkringar Artnr

BD med skylt 45 x 100 mm, gänga II = E27 BD200

BD med skylt 45 x 100 mm, gänga III = E33 BD300

BD med skylt 45 x 200 mm, gänga II = E27 BD201

BD med skylt 45 x 200 mm, gänga III = E33 BD301

Kombi med låsfunktion, både gänga II & III = E27 & E33 201370

Brady med låsfunktion, gänga II = E27 812711

Brady med låsfunktion, gänga III = E33 812712

Brady låsmejsel för plugg 812711 och 812712 812713

Kåpor i ABS-plast  
för att låsa  
tryckknappar och  
vridströmbrytare  
från Ø 22,5 mm  
till 30,5 mm. 
Finns både som 
borttagbar och 
permanent fäst.

• S2151 med rund  
borttagbar skyddskåpa 
levereras med ett runt 
mekaniskt fäste och ett  
halvcirkelformat  
självhäftande fäste. 
Klarar knappar upp 
till Ø 50 mm och höjd 
45 mm. 
• S2153 monteras 
permanent och klarar 
knappar upp till Ø 40 
mm och höjd 45 mm.

Lås för tryckknappar och vridbrytare Artnr

Rund S2151

Fyrkantig S2153

S2151

S2153

Spärrpluggar  
för porslinssäkringar.
l För runda porslinssäkringar  
    i äldre proppskåp.

l För enfas och trefas säkringar  
   med gänga/sockel II = E27  
    och gänga/sockel III = E33.

l Används flera pluggar kan alla  
   utom Plugg Brady låsas med  
   vajerlås.

Lås för tryckknappar Artnr

Röd 130821

Transparent 139796

Lås för tryckknappar.
Med röd eller transparent  
kåpa för tryckknappar  
Ø 30 mm.

LÅS FÖR EL • PORSLINSSÄKRINGAR • TRYCKKNAPPAR

S2151 S2153

Själv- 
  häftande 
   fäste.

Mekaniskt 
  fäste.

Kombi spärrplugg med låsfunktion.
• Kombiplugg för både gänga II och III = E27 och E33.  
• Ickeledande material.  
• Nyckel för att låsa ingår.  
• Försegla med lockouthänglås eller låsbygel för flera användare. 

BD spärrplugg med skylt.
• Skylt med text Arbete pågår – Säkring får Ej anbringas  
 och skrivrad för egen text.
• Skyltstorlekar 45 x 100 mm och 45 x 200 mm.
• Ickeledande plast.

Lås för tryckknappar och vridbrytare.
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Produkt Elkit S Elkit M Elkit L

Master Lock S2394 universallås för automatsäkringar. Se sid 20. 1 2 2

Kombi spärrplugg för porslinssäkringar med låsfunktion 201370, både gänga II & III = E27 & E33. Se sid 23. 1 2 3

Lockouthänglås Master Lock S32RED i plast. Olika låsning. Se sid 6. 1 2 3

Låsbygel 428 i nylon, ickeledande, 41 x 174 mm, Kan användas i explosiv atmosfär. Se sid 14.  1 1 2

Vajerlås S806 med isolerad Ø 4 mm vajer. Se sid 31.  — 1 1

Grip Tight 491B lås för strömbrytare för höga och breda brytare. Se sid 21. — — 1

Grip Tight 493B lås för strömbrytare för standard enkla eller dubbla brytare. Se sid 21. — — 1

Tagout skylt 480062, 50 x 110 mm med förbudssymbol 110 enligt AFS 2014:40 = Förbjudet att manövrera 
brytaren och text Får ej manövreras, arbete pågår, Denna avspärring/skylt får endast avlägsnas av:  
och plats för att med penna skriva namn, avdelning och beräknat klart. Se sid 17.

10 10 10

Buntband BB10025-V för att fästa Tagout-skylt, vit 2,5 mm. Se sid 16-17. 100 100 100

Bag S1010 som allt packas i, med kardborrefäste för att fästa i livrem,  
B 228 x H 159 x D 108 mm, Röd. Se sid 38.

1 1 1

Kit Artikelnummer för beställning av komplett kit Elkit-S Elkit-M Elkit-L

Elkit S – Small.
För Bryt & Lås av automat- och 
porslinssäkringar av en använ-
dare. Låsning av en strömkälla åt 
gången. Låsbygel ingår så att fler 
kan låsa.  

Elkit M – Medium.
För Bryt & Lås av automat- och 
porslinssäkringar av en eller två 
användare. Låsning av flera ström-
källor. Vajerlås och låsbygel ingår 
så att fler kan låsa.  

Elkit L – Large. 
För Bryt & Lås av automat- och 
porslinssäkringar och strömbrytare 
av upp till tre användare. Låsning 
av flera strömkällor. Vajerlås och 
låsbyglar ingår så att fler kan låsa. 

Tre kit för säker Bryt & Lås av el.

Siffror anger antal i kitet.

LÅS FÖR EL • SAMLINGSPAKET
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Hopfällbart lås i Zenex™-plast.
Täcker ventilratten, skyddar mot oavsiktlig öppning. 
Roterande halvor underlättar installation i trånga ut-
rymmen och tar bara halva utrymmet vid förvaring.

• Roterar in i sig själv vilket spar utrymme vid förvaring. 
• Varje storlek passar in i den större vilket spar utrymme vid förvaring.
• Centerbiten kan avlägsnas så att låset kan användas till ventiler med  
 högt ventilskaft.  
• Fem storlekar för ventilrattar Ø 25-330 mm.  
• Plats för 4 lås eller låsbyglar.
• Tillverkad av kraftig men lätt Zenex™-termoplast som är tålig mot  
 kemikalier och klarar temperaturer mellan -46°C till +177°C.

Hopfällbart lås i Zenex™-plast Artnr

För ratt Ø 25-75 mm 480

För ratt Ø 50-125 mm 481

För ratt Ø 100-165 mm 482

För ratt Ø 152-254 mm 483

För ratt Ø 203-330 mm 484

Paket med en av varje storlek 480-484 485

Lås i Zenex-plast  
för ventilrattar med  
diameter 25-330 mm 

Rätt lås  
till varje  
rattventil.

Justerbart  
lås i  
polypropen.
Justerbart lås som passar 
ventilrattar med diametrar 
från 25 till 165 mm. I poly-
propen som tål kemikalier 
och temperaturer mellan 
-46°C och +183°C. Plats 
för 3 lås eller låsbyglar. 

Här exempel på de bästa låsen för slussventiler  
eller rattventiler som vi också kallar dem. 

Enkelt lås i polypropen.
Enkelt, effektivt och billigt. Höljet består av två platta halvmånar av 
plast som tillsammans helt täcker ventilens ratt. Ickeledande. Tempera-
turtålig. Motståndskraftig mot slag och nötning.

• Fem storlekar för ventilrattar Ø 25-355 mm.  
• Plats för 1 lås eller låsbygel.  
• Tillverkad av seg polypropen. 
• Standardfärg röd.  
 Gul, blå och grön fås på begäran.

Enkelt och justerbart lås i polypropen-plast Artnr

Enkelt för ratt Ø 25-70 mm VS02

Enkelt för ratt Ø 70-130 mm VS04

Enkelt för ratt Ø 130-170 mm VS06

Enkelt för ratt Ø 170-257 mm VS09

Enkelt för ratt Ø 257-355 mm VS13

Justerbart för rattar 25-165 mm. 64057

Hopfällbart lås i ABS-plast Artnr

För ratt Ø 76-178 mm 148648

För ratt Ø 178-330 mm 148647

För ratt Ø 330-457 mm 148646

LÅS FÖR RATTVENTILER

485

Enkelt lås i PP  
för ventilrattar med  
Ø 25-355 mm 

Justerbart lås 64057

Hopfällbart lås  
i röd ABS-plast.
Dessa lås tar bara 1/3 av ut-
rymmet  hopfällda!

• Fälls in i sig själv till 1/3 av full storlek. 
• Tre storlekar för rattar Ø 76-457 mm.

• Plats för 2 lås eller låsbyglar.
• Gjord av ABS-plast som är tålig även  
 utomhus och klarar temperaturer  
 mellan -40°C till +100°C.

148646
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Spärrlås för kulventiler.
• Låser kulventiler på rör med Ø från  
 6-76 mm i stängt läge.  
• Passar i stort sett alla platta ventilhandtag.  
• Enkel konstruktion – lätt att använda.  
• Två storlekar. För rör Ø 6-25 mm finns  
 lås både i nylon och stål.

Basenhet

FÖR VRIDSPJÄLLSVENTILER
Klämman blockerar spärr- 
handtaget på vridspjällsventiler.

FÖR KULVENTILER
Med en låsarm  
blockeras kulventiler.

FÖR RATTVENTILER
Använd kabeltillsatsen  
för att låsa ventiler med ratt.

Kabeltillsatsen  
kan användas  
bl a för rattventiler.

En eller två låsarmar 
kan användas för att 
blockera kulventiler 
i öppet, stängt eller 
delvis öppet läge.

Enkel att använda. 
Dela på låset och 
använd de delar  
som behövs.

Spärrlås för kulventiler Material Artnr

För rör Ø 6 - 25 mm Nylon 065666

För rör Ø 6 - 25 mm Lackerat stål S3476

För rör Ø 32 - 76 mm Lackerat stål S3477

Multilås Artnr

Basenhet liten 50924

Basenhet stor 50899

Låsarm liten 65402

Låsarm stor 65403

Kabeltillsats 2,5 m, 51395

Lås ventillåset med  
lockouthänglås (sid 5-9) 
och komplettera med  
tagoutskylt (sid 14)!

Rätt lås till 
varje kulventil.

FÖR KULVENTILER
Med två låsarmar kan 3-, 4- eller 
5-vägsventiler blockeras eller ven-
tilen låsas i halvöppet läge.

och ett smart multilås för olika typer av ventiler.

S3477

S3476

LÅS FÖR KULVENTILER • MULTILÅS 

Multilås för olika typer 
av ventiler.

Mångsidigt lås uppbyggt av delar som 
kombineras för att låsa olika typer av  
ventiler. Inget annat lås ger den flexibili-
teten. Två storlekar. Det minsta är för 
ventilhantag eller ratt med max tjocklek 
19 mm och max bredd 25 mm. Det stora 
passar ventilhandtag eller ratt med max 
tjocklek 31,75 x bredd 41 mm.

• Modulärt system, ekonomiskt och flexibelt. 
• Låser stora handtag, T-handtag och andra  
 svårhanterliga mekaniska don. 
• Öppen klämma passar rattar och breda handtag. 
• Stänger ventiler i både öppet, stängt och delvis  
 öppet läge. 
• Tillverkad av hållfast stål och nylon, tål tuffa tag,  
 kemisk påverkan och korrosion. 
• För hänglås med bygeldiameter max 9 mm och  
 minsta bygelhöjd 20 mm. 
• Liten basenhet och låsarm passar ventilhandtag  
 max (bredd x tjocklek) 25 x 19 mm. 
• Stor basenhet och låsarm passar ventilhandtag  
 max (bredd x tjocklek) 41 x 32 mm.
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BSafe lås för kulventiler.
Passar även tjockare handtag. Låses med lockout-
hänglås. l Tillverkat av stark polypropenplast, tål 
-46°C till + 183°C. l Icke ledande. Mycket motstånds-
kraftigt mot lösningsmedel och kemikalier

• Finns i tre storlekar som låser ventiler på rör med Ø 9,5 - 200 mm.  
 De två mindre låsen BS01 och BS02 kan låsa ventilen både i stängt  
 och öppet läge. Det större BS03 låser endast med ventilen i stängt läge. 
• Standardfärg röd. Gul, blå och grön fås på begäran.

Montera så här! Enkelt och säkert.

BSafe lås för kulventiler Artnr

För rör Ø 9,5 - 31,5 mm BS01

För rör Ø 37,5 - 62,5 mm BS02

För rör Ø 50 - 200 mm BS03

Perma-mount™ 
lås för  
kulventiler.
Till kulventiler som  
ofta behöver låsas. 

• Monteras enkelt och 
 permanent med slang- 
 klämmor som medföljer.  
• Alltid på plats för att snabbt  
 låsa ventilen i 90° vinkel!  
• Pulverlackat stål.

Två storlekar:  
• Litet för rör med  
 Ø 12-50 mm (0,5-2 tum) 
 Artnr 121540.  
• Stort för rör med  
 Ø 50-100 mm (2-4 tum) 
 Artnr 121541.

Prinzing lås för kulventiler.
Lås som passar till många olika kulventiler. 

• Lätt att använda. Två halvor omsluter kulventilens handtag. 
• Material kraftig polypropen.  
• Det mindre låset, artnr S3080, låser ventiler på rör med diameter  
 från 13-51 mm i öppet eller stängt läge.  
• Det stora låset, artnr 800111, blockerar ventiler på rör med 
 diameter 50-200 mm i enbart stängt läge. 

1. 2. 3.

Prinzing S3080 låst med lockouthänglås.

121540 låst med lockouthänglås.

BSafe med lockouthänglås.

Prinzing lås för kulventiler Artnr

För rör Ø 13-51 mm i öppet och stängt läge S3080

För rör Ø 50-200 mm i stängt läge 800111

Perma-mount lås för kulventiler Artnr

För rör Ø 12-50 mm 121540

För rör Ø 50-100 mm 121541

LÅS FÖR KULVENTILER 

S3080

121540 121541

800111
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Lås för vridspjällsventiler Artnr

BSafe, en storlek, röd BS04

Brady litet för 3,2 - 63,5 mm handtag, röd 121504

Brady stort för 50,8 - 102 mm handtag, röd 121505

S3920, en storlek, röd S3920

BSafe lås för vridspjällsventiler.
Spärrar din spjällventil enkelt & effektivt!

• Tillverkad av stark polypropenplast. 
• Elektriskt ickeledande. 
• Mycket motståndskraftig mot våld, slitage,    
 lösningsmedel och andra kemiska produkter. 
• Motståndskraftig mot extrema temperaturer, 
 -46°C till +183°C. 
• Standardfärg röd. Gul, blå och grön fås på begäran.

Mått: A 305 mm B 70 mm 
C 102 mm D Ø 9,5 mm

B

C

D

Brady lås för  
vridspjällsventiler. 
Låser ventilen i stängt läge genom  
att klämma fast handtaget så att  
det inte kan manövreras.

Två storlekar:  
• Litet för handtag 3,2 - 63,5 mm. 
• Stort för handtag 50,8 - 102 mm.

S3920 lås för  
vridspjällsventiler.
Passar de flesta vridspjällsventiler. 
Låses med vajerlås S806 (sid 31)  
och förseglas med lockout- 
hänglås (sid 5-11).
Se bild till vänster!

S3920 fixerat med vajerlås S806 (sid 31) och förseglat med lockouthänglås.

Brady lås 121504 för vridspjällsventil låst med låsbygelskylt och lockouthänglås.

Rätt lås till varje 
vridpjällsventil.

Montera låset så här:

2. 3.1.

Vajerlås S806. 
Läs på sid 29.

121504

LÅS FÖR VRIDSPJÄLLSVENTILER
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Lås för gasflaskor Artnr

Lås för stora cylindriska gasflaskor 045629

Lås för mindre gasflaskor Ø 88 mm 046139

Lås för mindre gasflaskor Ø 76 mm S3910

Lås för stora  
cylindriska gasflaskor.
• Blockerar ventilen på stora  gasflaskor,  
 även gasolflaskor på truckar. 
• Monteras enkelt även i trånga utrymmen. 
• Hålet för ventilskaftet har Ø 31,5 mm. 
• 1 hänglås kan sättas på, med max bygel  
 Ø 7 mm och minsta bygelhöjd 20 mm.

Lås för mindre gasflaskor.
• Blockerar ventilen helt. 
• Monteras snabbt och enkelt. 
• Passar ventilrattar upp till Ø 76 respektive Ø 88 mm. 
• 2 hänglås kan sättas på. Till lås 046139 bygel max Ø 6,5 mm och 
 minsta bygelhöjd 20 mm.

045629

046139 S3910

För ventiler utan handtag eller vred – Ventilskaftslås Artnr

Bottenplatta med öppning Ø 22 mm 
Höjd 76,2 mm, diameter 81,4 mm

113231

Bottenplatta med öppning Ø 35 mm 
Höjd 76,2 mm, diameter 81,4 mm

113232

Bottenplatta med öppning Ø 54 mm 
Höjd 101,6 mm, diameter 119,6 mm

113233

Bottenplatta med öppning Ø 63,50 mm 
Höjd 101,6 mm, diameter 119,6 mm

113234

Skruva fast bottenplattan med den medföljande slangklämman. Stäng eller 
sätt ventilen i önskat läge och sätt på hättan. Lås med lockouthänglås!

Lås för  
tryckluft.
Isolera tryckluft utan kostnaden och besväret 
med fast installerade låsbara ventiler. 

• Avspärrningen fästs på tryckluftsledningens hankoppling  
 och gör det omöjligt att koppla in tryckluft.  
• Lås med lockouthänglås och komplettera med tagout-skylt!

Master Lock 
lås för  
tryckluft.
• Passar i stort sett  
 alla pneumatiska  
 hankopplingar.  
• Bredd 33 mm,  
 höjd 185 mm,  
 tjocklek 3,2 mm. 
• Rostfritt stål.

Lås för tryckluft Artnr

Master Lock lås i rostfritt stål S3900

Brady lås för både elkontakter och tryckluft 800126

PlugOut lås för ventiler utan vred.
Med PlugOut-låset spärras ventiler utan ratt, handtag 
eller vred genom att själva ventilskaftet blockeras.

• Material polypropen, PP.  
• Finns i 4 storlekar som passar ventiler från 25 till 203 mm diameter.

LÅS FÖR RATTVENTILER OCH VENTILER UTAN VRED • LÅS FÖR TRYCKLUFT

• För hankontakter till  
 tryckluft och elkontakter 
 (se sid 22).  
• Plats för 4 hänglås eller  
 låsbyglar.  
• Röd polystyren-plast.

Brady låshölje för både elkontakter
och tryckluft.

Passar alla Master Lock  
hänglås och låsbyglar. 
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Vajerlås 509 
med handtag.
För 2,44 meter nylon- eller stålvajer. Med ergonomiskt 
handtag som gör det lätt att strama åt vajern.

• Lätt att transportera, en inbyggd ögla håller ihop vajern.
• Handtaget är av kraftig nylon. Tål stötar, kemikalier och rostar inte.
• Plats för 4 hänglås eller låsbyglar med max bygeldiameter 7 mm och  
 minsta bygelhöjd 20 mm.

Rätt vajerlås.

Vajerlås S866 och S856 med 
inrullningsbar, spännbar vajer.
2,7 meter inplastad vajer Ø 3,3 mm som ryms inrullad 
i låshuset. Gul vajer för el och röd vajer för mekanisk 
Bryt & Lås. Plats för 4 hänglås eller låsbyglar.

Rulla in och spänn vajern med det praktiska  
vredet. Lås med lockuthänglås. Plats för  
fyra lås eller låsbyglar med bygeldiameter  
under 10 mm. Vajern är utbytbar för  
Bryt & Lås av el  
respektive  
allmän  
Bryt & Lås  
och kan  
köpas  
separat. 

Vajerlås Safelex.
Rött/svart lås med  

Ø 4,1 mm stålvajer. 
Plats för 6 hänglås  

eller låsbyglar.

• Vajern kan spännas 
även när det är låst.

Kombination för låsning 
av större handtag på kulventiler.
Genom att använda vajerlås t ex S806 och  
Grip Tight lås för strömbrytare 491B (se sid 21) 
är det möjligt att låsa större, udda handtag på 
större kulventiler.

Strömbrytarlåset 491B fästs på ventilens handtag och vajern 
S806 dras genom en fästpunkt och genom hålet i 491B. Dra 
åt, lås och försegla med lockouthänglås. • Artnr S806-491B.

KOMBO FÖR KULVENTILER

+

VAJERLÅS

Varjerlås är en kombination av låsbygel och vajer som 
gör det möjligt att låsa flera rattventiler eller ström-
brytare samtidigt. 

Utbytbar vajer.  
Gul inplastad nylonvajer för  
Bryt & Lås av el och röd inplastad 
stålvajer för allmän Bryt & Lås.

Vajerlås Artnr

S866 med 2,7 m gul nylonvajer för Bryt & Lås av el S866

S856 med 2,7 m röd stålvajer för allmän Bryt & Lås S856

Gul inplastad nylonvajer 2,7 m till S866 och S856 PKGP52711

Röd inplastad stålvajer 2,7 m till S866 och S856 PKGP52709

Safelex med 1 meter stålvajer 145554

Safelex med 2 meter stålvajer 145553

Safelex med 3 meter stålvajer 145552

Safelex med 5 meter stålvajer 145551

509 med handtag, 2,44 meter nylonvajer Ø 4,33 mm 50941

509 med handtag, 2,44 meter stålvajer Ø 4,76 mm 50943

S806

491B
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Vajerlås Mini.
Låser ventiler och strömbrytare.

• Vajern rullas in i låset med tryck  
 på en knapp, som ett måttband. 
• Liten och lätt (Ø 10 cm x 4,5 cm),  
 ryms i handflatan. 
• Välj stålvajer eller nylonvajer  
 Ø 1,6 mm, längd 2,5 meter. 
• Överlägsen motståndskraft mot  
 kemikalier, rost & hög temperatur. 
• 6 hål för hänglås med max  
 bygeldiameter 7 mm och minsta bygelhöjd 20 mm.

Vajerlås Artnr

S806, Ø 4 mm kraftig isolerad stålvajer 1,8 m. S806

S806, Ø 4 mm kraftig isolerad stålvajer 0,6 m. S806CBL2

S806, Ø 4 mm kraftig isolerad stålvajer 4,5 m. S806CBL15

Kombo S806 + Grip Tight lås för strömbrytare 491B S806-491B

BS12, Ø 3,3 mm kraftig isolerad stålvajer 1,8 m. BS12

BS12,  Ø 3,3 mm kraftig isolerad stålvajer 3 m.  BS12A

65318,  Ø 3,3 mm kraftig oisolerad stålvajer 1,8 m. 65318

NHL, syrafast. Ø 3 mm röd isolerad stålvajer 1,5 m. NLH

Mini, Ø1,6 mm stålvajer 2,5 m. 50940

Mini, Ø1,6 mm nylonvajer 2,5 m. 51442

50940 / 51442

Vajerlås BS12 
och 65318 
med handtag.
• Smidigt pistolhandtag  
 som låser vajern med  
 ett handgrepp. 
• Plats för ett hänglås eller  
 låsbygel i handtaget. 
• Kraftig och flexibel  
 Ø 3,3 mm stålvajer 
 med isolering i längder 
 1,8 meter, BS12 och  
 3 meter, BS12A samt
 utan isolering i längd
 1,8 meter, 65318. 

Vajerlås NLH – syrafast.
Spänns fast på ventilens ratt eller handtag.  
Passar alla ventiler!

• Mekanism helt i syrafast rostfritt stål.  
• Kraftig, flexibel stålvajer Ø 3 mm med röd isolering, 1,5 m. 
• Enkel installation - Ingen modifiering av ventilen nödvändig. 
• Låser ventiler både i öppet och stängt läge.

Vajerlås S806.
Dra vajern genom låspunkterna, sedan tillbaka genom 
låshuset. Stäng haspen och strama åt vajern för ett 
säkert grepp. Försegla med hänglås.

• Kraftig, flexibel Ø 4 mm stålvajer, isolerad med klar vinylplast.  
• Det kraftiga men lätta låshuset av Zenex™-plast tål  
 kemikalier och klarar temperaturer från -46°C till +150°C.  
• Standard 1,8 meter vajer. Finns även med 0,6 och 4,5 m vajer.

NLH

BS12 / 65318

BS12 / 65318

S806

50940 / 51442

Smidigt 
pistolhandtag!

VAJERLÅS
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Säker grupplåsning 
och smart förvaring. 

• Boxarna är gjorda i pulverlackat stål om inget annat anges. 
• Lockouthänglås ingår inte utan köps separat. Se sid 5-9.

Grupplåsbox 498A och 503 Mått BxHxD mm Artnr

Röd 169 x 324 x 89 503RED  

Gul 169 x 324 x 89 503YLW  

Grupplåsbox 498A Mått BxHxD mm Artnr

Röd 235 x 152 x 95 498A 

Grupplåsbox S60 Mått BxHxD mm Artnr

Liten med fönster i gavel 163 x 104 x 306 S600  

Liten med fönster i gavel och sida 163 x 104 x 306 S601

Stor med fönter i gavel 163 x 203 x 306 S602 

Grupplåsbox & låsförvaring 1057 Mått BxHxD mm Artnr

Liten 300 x 162 x 67,7 105716  

Stor 381 x 229 x 229 105717

Grupplåsbox 1057 – vägghängd Mått BxHxD mm Artnr

Liten 203 x 178 x 57 105714  

Stor 406 x 178 x 57 105715

498A

Grupplåsbox 503 – väggmontage/bärbar.
• Rymmer 100-tals lösa eller 12 upphängda nycklar. 
• Kan låsas med upp till 14 hänglås eller låsbyglar. 
• Kan monteras på vägg eller bäras med.

503YLW

503RED

Grupplåsbox och  
hänglåsförvaring 1057 – bärbar.
• Liten. Rymmer ca 50 hänglås. Kan låsas med upp till 17 hänglås.
• Stor. Rymmer ca 125 hänglås. Kan låsas med upp till 34 hänglås.

Grupplåsbox S60 – bärbar.
Rostfritt stål . Kan låsas med upp till 18 hänglås + 1 lås i lockspärren.

Grupplåsbox 1057 – väggmontage.
• Liten. Kan låsas med upp till 7 hänglås. 
• Stor. Kan låsas med upp till 12 hänglås.

GRUPP-LOCKOUT • FÖRVARING

Grupplåsbox  
498A – bärbar.
• Rymmer 100-tals lösa nycklar. 
• Kan låsas med upp till 12 hänglås  
 eller låsbyglar.

Låsbar grupplockout och hänglås- och nyckelförvaring  
används när man med ett eller flera hänglås vill låsa 
och ha kontroll över alla låsta lockoutpunkter i en  
anläggning. Bra när många personer jobbar med  
underhåll och service, vid skiftarbete när flera har 
olika tider och med inhyrd personal. 

l Lägg alla låsta lockouters nycklar i boxen. Lås med 
en eller flera användares personliga hänglås. Nycklarna  
i boxen är inte tillgängliga förrän alla hänglås är  
borttagna. Alla grupplåsboxar utom S3650 har en  
öppning i locket så nycklar kan stoppas in i låst box. 

105716

105717

105714

105715

S600 S601 S602
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Grupplåsbox GLB1 – väggmontage.
• Kraftigt plexiglas. Skjutbart, petsäkert genomsynligt lock. 
• 16 nyckelkrokar inuti. 
• Kan låsas med upp till 27 hänglås.

GRUPP-LOCKOUT • FÖRVARING

Nyckelskåp RKS200 – väggmontage. 
• För samlad och tydlig förvaring av nycklar.
• Kraftig pulverlackerad stålkonstruktion. För montage på vägg. 
• RKS200 rymmer 200 nycklar. Skåp finns också för 20 till 600 nycklar. 
• Numrerade färgkodade krokar, nyckelbrickor samt indexkort. 
• Justerbara krokar passar olika nyckelstorlekar. 
• Starkt cylinderlås med 2 nycklar.

RKS200

Grupplåsbox och hänglåsförvaring 
S3650 – vägghängd och bärbar.
• Rymmer 15 hänglås. Kan låsas med upp till 8 hänglås.  
• Rostfritt stål. Tydligt och tåligt fönster.
• Kan hängas på väggmonterat fäste och lyftas av och bäras med.
• Fäste för vägghängning medföljer S3650. Det kan också köpas  
 separat för att kunna vägghänga boxen på olika ställen.  
• Boxen kan låsas i väggfästet för att hindra att den oönskat flyttas. 

Grupplåsbox GLB1 Mått BxHxD mm Artnr

Plexiglas 320 x 270 x 85 GLB1

Nyckelskåp RKS200 Mått BxHxD mm Artnr

Plats för 200 nycklar 380 x 550 x 140 RKS200

Grupplåsbox S3650 Mått BxHxD mm Artnr

Box inklusive 1 st väggfäste 212 x 175 x 100 S3650

Väggfäste separat – PKGP57337

GLB1

S3650

Väggfäste 
PKGP57337

Station för arbetstillstånd, 
grupplockoutbox och 
hänglåsförvaring S3500 
Visa och skydda tillstånds- och procedur-
dokument i upp till A3-storlek (297 x 420 mm). 
Isolera säkert nycklar under Bryt & Lås-arbete. 
Förvara hänglås.

• Kan låsas med upp till 12 hänglås. 
• Löstagbart bärhandtag för 12 hänglås. 
• Rostfritt stål. Tydliga och tåliga fönster.
• Modulär: Avtagbar låsbox. Tillståndsdisplay- 
 delen och låsboxen kan monteras separat.
• För väggmontage. Bärhandtag finns. 
• Försegling skyddar mot vattenskador utom 
  hus och vid rengöring. 

Tillståndskontroll-station Mått BxHxD mm Artnr

Tillståndsdel och grupplåsbox 308 x 787 x 119 S3500

S3500
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Hänglåshyllor.
För samlad och tydlig förvaring av hänglås.

• Tålig konstruktion av stål. Hållbar pulverlackad yta. 
• Två längder, för upp till 8 eller 22 hänglås. 
• Hänglås ingår inte.

Hänglåshylla BxHxD mm Artnr

För upp till 8 hänglås 159 x 76 x 38 S1506  

För upp till 22 hänglås 405 x 76 x 38 S1518  

S1518

S1506

TILLBEHÖR HÄNGLÅS • FÖRVARING

Hänglåshandtag.
För att det ska vara enklare  
att ta med hänglåsen och  
för att användaren ska ha  
full koll på hur många och  
vilka lås som ska användas  
för aktuell lockout-punkt. 

• För upp till 12 lås. 
• Anpassas till exakt  
 antal lås så att  
 användaren inte  
 missar någon låspunkt.  
• Med nyckelhållare.

Hänglåshandtag Artnr

För upp till 12 lås S125

Handtaget anpassas i förväg med rätt antal hål och lås  
för aktuell lockout-punkt.

S125

Praktisk förvaring 
och smidig hantering  
av hänglås.

Lockouthänglås ingår inte utan köps separat. Se sid 5-9.
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Lockout-station / Utrustning
BxHxD  

mm
Station  

utan innehåll
Med hänglås 

S31*
Med hänglås 

410*
Med hänglås  

S1100*
Med hänglås  

3*

• 4 hänglås • 2 låsbyglar 420   
• 1 st 10-pack avspärrningsskyltar 480061

406 x 311 x 44 1482B 1482BPS31 1482BP410 1482BPS1100 1482BP3

• 10 hänglås • 2 låsbyglar 420  
• 2 st 10-pack avspärrningsskyltar 480061

558 x 393 x 44 1483B 1483BPS31 1483BP410 1483BPS1100 1483BP3

• 20 hänglås • 4 låsbyglar 420  
• 4 st 10-pack avspärrningsskyltar 480061

558 x 558 x 44 1484B 1484BPS31 1484BP410 1484BPS1100 1484BP3

Lockout-stationer med eller utan hänglås, låsbyglar och avspärrningsskyltar.

Lockout-station för 4 hänglås 1482BPS1100 Lockout-station för 10 hänglås 1483BP410 Lockout-station för 20 hänglås 1484BP3

För förvaring av ofta använd utrustning på bestämd plats.

• Helgjutna stationer av kraftig polykarbonatplast utan lösa delar. 
• Förstärkta fästkrokar. Enkelt att fästa och lossa hänglås. 
• Transparent låsbart lock som stannar kvar i uppfällt läge. 
• Välj storlek efter hur många hänglås och vilken utrustning som behövs. 
• Välj önskat hänglås. Se sid 5-11. 
• Nyckelregistrering ingår om så önskas. 
• Fås utan eller med utrustning.

* Se hänglås sid 5-9.

Bärbar  
Lockoutstation.
Rymmer upp till 10 hänglås,  
6 låsbyglar och 10 tagskyltar.

• Förborrade hål – lätt att montera 
 på vägg.  
• Tillverkad av polypropylen.  
• 432 x 337 x 64 mm.  
• Utan innehåll ,artnr 811218.

LOCKOUT-STATIONER • FÖRVARING 

Stationer för hänglås
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Förvara utrustning för Bryt & Lås på en eller 
flera bestämda platser. De som ska använda 
utrustningen vet då var den finns och ser efter 
avslutat arbete om allt lagts tillbaka. 

Här och på följande sidor är några exempel på 
Lockout-stationer med ofta använd utrustning. 
Vi kan också tillverka förvaringar för Bryt & 
Lås-utrustning helt enligt era önskemål.

Lockout-stationer.
• Mycket tåliga och stötsäkra, gjutna i plast  
 för att klara en aggressiv miljö.  
• De större stationerna har låsbart lock. 
• Fästkrokar för hänglås och byglar. 
• Plats för tagoutskyltar och annan utrustning.

Lockout-station S1700 med exempel på utrustning för lockout av elkontakt: Ett hänglås  
i Zenex-plast 410RED, ett låshölje för elkontakter 488, en kraftig tagoutskylt samt bunt-
band. Utrustningen i era lockout-stationer anpassar ni valfritt för era ändamål.

Lockout-station S1700  
utan och med exempel  
på utrustning. 

Varje fästkrok har plats för  
två hänglås, två låsbyglar eller  
två låsbygelskyltar. 

Stationerna S1800 och S1900  
har två utfällbara lådor som  
kan låsas.

Rätt utrustning på rätt plats med  Lockout-Stationer.

LOCKOUT-STATIONER • FÖRVARING 

Lockout-station S1700.
• Plats även för större lockout-utrustning.  
 Lådans storlek BxHxD 196 x 247 x 101 mm. 
• 4 fästkrokar för vardera 2 hänglås, 2 låsbyglar 
 eller 2 låsbygelskyltar.
• Säljs utan innehåll. Se tabell sid 34. Specialutformade Lockout-stationer.

Vi gör specialanpassade förvaringar utformade  
helt enligt era önskemål. De kan fås med tryck  
t ex information om vilken lockoutfunktion  
utrustningen är avsedd för.
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Lockout-station Utrustning BxHxD mm Artnr

S1700 Utan utrustning – Se sid 35. 196 x 247 x 101 S1700

S1800 Utan utrustning, praktisk för förvaring av tagout-skyltar 558 x 279 x 101 S1800

S1850 Utan utrustning 596 x 393 x 114 S1850

S1850VS31 
Fokus på låsning  
av ventiler

• 6 hänglås S31RED • 1 låsbygel 420 • 1 låsbygelskylt 427  
• 1 lås för rattventiler vardera av 480, 481 och 482 • 2 förseglande lås för kulventiler 468L  
• 2 10-pack avspärrningsskyltar 480014

596 x 393 x 114 S1850VS31

S1850ES31 
Fokus på låsning  
av el

• 6 hänglås S31RED • 1 låsbygel 420 • 1 ickeledande låsbygel 428 • 1 låsbygelskylt 427  
• Låshöljen för elkontakter 1 st 487 + 1 st 488 • Lås för strömbrytare 2st 491B + 4 st 493B 
• 4 st lås för automatsäkringar S2394 • 2 x 10-pack avspärrningsskyltar 480061

596 x 393 x 114 S1850ES31

S1900 Utan utrustning 596 x 685 x 114 S1900

S1900VES31
Fokus på låsning  
av både  
ventiler och el

• 6 hänglås S31RED • 2 låsbygel 420 • 1 låsbygelskylt 427 • 1 vajerlås S806  
• Lås för rattventiler 4x1 st av 480, 481, 482 och 483• 2 förseglande lås för kulventiler 468L 
• 1 låshölje för elkontakter 488 • Lås för strömbrytare 2 st 491B + 4 st 493B  
• 4 st lås för automatsäkringar S2393 • 2 st 10-pack avspärrningsskyltar 480014

596 x 685 x 114 S1900VES31

S1800 säljs utan 
utrustning. Ni 
anpassar själva 
utrustningen för 
era ändamål.  
Här exempel med 
tagoutskyltar i en 
av de utfällbara 
och låsbara  
lådorna.

Här S1850 med  
utrustning för 
lockout främst  
av ventiler,  
artnr S1850V410  
(med hänglås 
410). 
Finns även med 
utrustning för 
lockout främst  
av el samt utan  
utrustning.

Här S1900 med 
utrustning för 
lockout av både 
ventiler och el, 
artnr S1900VE410 
(med hänglås 
410). Finns även 
utan utrustning.

Lockout-station S1800.
• Praktisk för förvaring av Tagout-skyltar.   
 Rymmer upp till 6 x 25 avspärrningsskyltar eller  
 lockoutmaterial, öronpluggar, skyddsglasögon etc. 
• 2 utfällbara lådor 254 x 171 x 88 mm med avdelare  
 som kan skapa 2, 3, 4, 5 eller 6 avdelningar. 
• Övre fack för buntband och mindre lockouter. 
• 8 fästkrokar för vardera 2 hänglås, 2 låsbyglar  
 eller 2 låsbygelskyltar. 
• Låsbar.

Lockout-station S1850.
• Kan fås utan eller med utrustning med fokus på  
 låsning av ventiler eller med fokus på låsning av el. 
 Se innehåll och artikelnummer i tabell nedan. 
• 5 flyttbara avdelare i lådan. 
• 8 fästkrokar för vardera 2 hänglås, 2 låsbyglar 
 eller 2 låsbygelskyltar. 
• Försedd med extra hål inuti och längst ner för 
 fler hängare. Stor utrustning kan hängas undertill. 
• Lock skyddar utrustningen mot smuts och damm. 
• Låsbar.

Lockout-station S1900.
• Kan fås utan eller med utrustning med fokus på 
 låsning av både ventiler och el. 
• 5 flyttbara avdelare i översta lådan. 
• 2 utfällbara lådor 254 x 171 x 88 mm med avdelare  
 som kan skapa 2, 3, 4, 5 eller 6 avdelningar. 
• 16 fästkrokar för vardera 2 hänglås, 2 låsbyglar 
 eller 2 låsbygelskyltar. 
• Försedd med extra hål inuti och längst ner för 
 fler hängare. Stor utrustning kan hängas undertill. 
• Lock skyddar utrustningen mot smuts och damm. 
• Låsbar.

Lockout-stationer  
med eller utan utrustning.

LOCKOUT-STATIONER • FÖRVARING 

Rätt utrustning på rätt plats med  Lockout-Stationer.
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Bag • Personligt lockout-paket. 
• Smidig liten bag artnr S1010.  
• B 228 x H 159 x D 108 mm.  
• Kardborre-fäste för livrem. 
• Här paket med utrustning  
 för el-lockout. För personligt  
 bruk. Hänglåsen har lika låsning.

Midjeväska • Personligt lockout-paket Artnr

Fokus el  
• 1 hänglås S32 (olika låsning) • 1 låsbygel 420  
• 1 lås för automatsäkringar S2394  
• 2 st 10-pack avspärrningsskylt 480061

1456ES32

Allround lockout 
• 3 hänglås S31 lika låsning • 1 låsbygel 420  
• 2 st 10-pack avspärrningsskyltar 480061

1456PS31KA

Enbart midjeväska B 225 x H 156 x D 106 mm 1456

Bag • Personligt lockout-paket Artnr

Fokus el  
• 2 hänglås S32 lika låsning • 1 låsbygel 428 och 1 st S430  
• 1 lås för strömbrytare 491B och 1 st 493B  
• 2 lås för auto-matsäkringar S2394  
• 2 st 10-pack avspärrningsskylt 480061

S1010ES32KA

Enbart bag B 228 x H 159 x D 108 mm S1010

Allt till hands 
där jobbet görs.

Midjeväska • Personligt lockout-paket.
• Praktisk midjeväska med justerbar rem. 
• Här paket med utrustning för el och allround-lockout.  
• För personligt bruk. I paketet för allround-lockout har hänglåsen  
 lika låsning, KA. I paketet för fokus på el med endast ett hänglås  
 har låset dock olika låsning. 

Gör arbetet snabbare och enklare med rätt utrust-
ning samlad i praktiska väskor och lådor som tas med 
till den plats där lockouten skall utföras. Här är några 
exempel på Lockout-paket för olika ändamål. 

l För lockout-paket som en person ska arbeta med  
 är det lämpligt  att hänglåsen har lika låsning,  
 dvs samma nyckel. För grupp-lockout där flera  
 personer i ett arbetslag ska använda utrustningen  
 är det bäst med lås som har olika låsning,  
 dvs olika nycklar. Huvudnyckel kan fås.

l Lockout-paketen kan fås med andra hänglås än  
 de vi föreslår här. Det anges då med beteckning för  
 önskat hänglås i artikelnumret. Se artikelnummer  
 för hänglås på sidorna 6-9 eller på collinder.se 

l För att ange färg på hänglås lägg till färgkod enligt  
 anvisning på sidan 4 sist i paketets artikelnummer.  
 Anges ingen färgkod är standard för hänglås röd.

l Väskor och lådor kan köpas separat och fyllas med  
 valfri utrustning. 

Prata med oss så hjälper vi er att sätta  
samman paket med rätt Bryt & Lås-utrustning  
för er verksamhet.

Midjeväska med paket 1456PS31KA 
för allround-lockout.

Låda • Personligt lockout-paket.
• Den praktiska lådan rymmer hänglås och olika lås, som passar 
 de flesta tillämpningar. Finns med utrustning för ventiler, el 
 eller både och.  
• För personligt bruk. Hänglåsen har lika låsning.

Låda • Personligt lockout-paket Artnr

Fokus ventil i låda S1017 
• 3 hänglås S31 lika låsning • 1 låsbygel 420 • 1 låsbygel-
skylt 427 • 1 vajerlås S806 • 1 lås för rattventiler vardera av 
480, 481 & 482 • 2 st 10-pack avspärrningsskyltar 480061

1457VS31KA

Fokus el i låda S1017 
• 3 hänglås S32 lika låsning • 2 låsbyglar 420  
• 1 låsbygelskylt 427 • 1 vajerlås S806 
• 2 lås för strömbrytare 491B och 3 st 493B  
• 1 st 10-p avspärrningsskyltar 480061

1457ES32KA

Ventil och el i låda S1017  
• 3 hänglås S31 lika låsning • 1 låsbygel 420  
• 1 låsbygelskylt 427 • 1 vajerlås S806 • 1 lås för rattventiler 
vardera av 480, 481 & 482 • 2 lås för strömbrytare 491B 
och 3 st 493B • 1 lås för automatsäkring S2394 
• 2 st 10-pack avspärrningsskyltar 480061

1457VES31KA

Enbart låda Liten B 420 x H 230 x D 216 mm S1017

Enbart låda Medium B 495 x H 230 x D 230 mm S1020

Enbart låda Stor B 571 x H 254 x D 254 mm S1023

LOCKOUT-PAKET • VÄSKA • BAG • LÅDA

Se även våra Elkit på sid 22!
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Väska för grupp-lockout  
1458VES31KA med utrustning 
för både ventil och el.

Exempel på specialanpassat 
grupplockout-paket.
Utrustning i väskor och lådor kan anpassas 
helt efter era behov. Här exempel på grupp-
lockout-paket för EON levererat i väska 1458. 
Innehållet förvaras i två genomsynliga plast-
askar med fack. Ordning och reda.  
Överskådligt och lättåtkomligt!

Specialanpassat paket för Bryt & Lås av både ventiler och el.  
Utrustningen är avsedd att användas av flera personer så  
hänglåsen har olika låsning.

Allt till hands där jobbet ska göras. Ordning och reda. Väska 1458 
har två praktiska genomsynliga askar med fack så att den utrust-
ning som ska användas hittas snabbt.

Väska • Grupplockout-paket.
• Den lätta väskan har två genomsynliga plastaskar för att hitta rätt  
 utrustning snabbt.  
• Innehåller 6 hänglås, som passar de flesta tillämpningar.  
• Finns med utrustning för ventiler, el eller både och. 
• Separata avdelningar för hänglås, byglar, elavspärrningar och ventillås. 
• För arbetslag. Hänglåsen har olika låsning.  
• Nyckelregistrering ingår om ni önskar. Bifoga registreringsnummer  
 vid framtida beställningar.

Väska • Grupp lockout-paket Artnr

Fokus ventil i väska 1458: 
• 6 hänglås S31 olika låsning  
• 1 låsbygel 420  
• 1 låsbygelskylt 427 • 1 vajerlås S806 
• 1 lås för rattventiler vardera av 480, 481, 482 & 483 
• 2 st 10-pack avspärrningsskyltar 480061

1458VS31

Fokus el i väska 1458: 
• 6 hänglås S32 olika låsning  
• 1 låsbygel 420  
• 1 låsbygelskylt 427 • 1 vajerlås S806  
• 1 låshölje för elkontakter var av 487 och 488  
• 2 lås för strömbrytare 491B och 2 st 493B  
• 2 st lås för automatsäkringar S2394  
• 2 st 10-pack avspärrningsskyltar 480061

1458ES32

Ventil och el i väska 1458: 
• 6 hänglås S31 olika låsning  
• 1 låsbygel 420  
• 1 låsbygelskylt 427 • 1 vajerlås S806  
• 1 låshölje för elkontakter var av 487 och 488  
• 1 rattventillås vardera av 480, 481 & 482  
• 3 lås för strömbrytare var av 491B & 493B  
• 4 lås för automatsäkringar S2394  
• 2 st 10-pack avspärrningsskyltar 480061

1458VES31

Enbart väska B 381 x H 171 x D 241 mm 1458

LOCKOUT-PAKET • VÄSKA 
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Lockout  
för flänsar.

Lås för fläns bredd För mutter Ø Artnr

197 - 454 mm 47,5 - 69,8 mm S3924

95 - 273 mm 28,5 - 47,5 mm S3923

38 - 143 mm 19,1 - 28,5 mm S3922

Fästs på  
båda sidor  
av flänsen.

Master Lock lås för bultade flänsar. 
Speciallås för flänsar, t ex blindflänsar eller flänsar 
med sprängbleck, som inte får lossas av misstag. 
Låset täcker en bult och mutter så att den inte kan 
lossas. 

• Plats för fyra hänglås eller låshaspar med bygel upp till Ø 7 mm  
 så att flera kan låsa samtidigt.
• Finns i tre storlekar för att passa de flesta typer av flänsar  
 och olika stolekar på bult och mutter.  
• Tillverkad i hållbar aluminium och härdat stål som tål tuffa miljöer.

S3922

S3923

S3924

Känner du till våra andra  
produkter för flänsar:  
SprayStop och SprayControl  
som hindrar läckage?  
Se collinder.se!

LOCKOUT FÖR FLÄNSAR • LOCKOUT FÖR FLYGPLAN

Inspektionstimern hjälper till att rädda liv genom att 
tydligt visa när det är dags för underhåll av maskiner, 
utrustning, verktyg och annat. LED-lampa väcker 
uppmärksamhet och visar användare och underhålls-
personal även från avstånd och hjälper till att förhin-
dra att oinspekterad eller uttjänt utrustning används. 

• Mörkgrön, ljusgrön. gul och blinkande röd LED visar när det är OK 
 och när det börjar bli dags för underhåll.
• Finns för veckovis, månadsvis eller årligt inspektionsintervall.
• Kan användas till praktiskt taget alla maskiner, utrustning och verktyg.
• Har mer än ett års batteritid. 3 st batterier medföljer

Brady  
Inspektions-
timer.

Brady Inspektionstimer Artnr

Inspektionsintervall vecka – 7 dagar 150745

Inspektionsintervall månad – 30 dagar 150746

Inspektionsintervall år – 365 dagar 150749

Timer 150745  
för 7 dagar  
inspektionsintervall.  
Grön lampa lyser =  
7 dagar kvar till  
inspektion eller
underhåll.
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SKYDD & SÄKERHET

Smarta produkter för  
Skydd & Säkerhet

Inte bara Bryt & Lås

På följande sidor finns produkter som inte är direkt för Bryt & Lås  
men som också kan användas i samband med underhåll, servicearbeten och  
reparationer. Det är några exempel på våra produkter för Skydd & Säkerhet.  

För mer info och fler produkter se vår huvudkatalog och collinder.se.

Två typer av grindar – enkel och dubbel.  
Grindarna kan monteras både höger- och vänsterhängda.

Längd 940 mm 1200 mm

Enkel AG31/0094 AG31/0120

Dubbel AG32/0094 AG32/0120

Fallskyddsgrind av plast – Axes Gate.
Axes Gate fallskyddsgrind för stegar och plattformar 
för-hindrar att du oavsiktligt går in i eller faller ned i 
öppningen. Grinden är självstängande och tillverkad 
helt i plast.

Tillämpningar
• Stegar med fallskydd, Brandtrappor
• Arbetsplattformar
• Silos
• Borrplattformar och petrokemisk industri
• Ingångsöppningar till maskiner
• Integrering i befintliga säkerhetsräcken typ Flex Impact

Fördelar med Axes Gate
• Stängs automatiskt med justerbar kraft. 
• Samma grind kan monteras både höger- och vänsterhängd. 
• Helgjuten i gul genomfärgad polyester utan skarpa kanter. 
• Extremt lång livstid, kan inte rosta, UV-och kemikalie- 
    resistent, antistatisk och brandsäker. 
• Enkel montering mot vägg, rundjärn, fyrkantsrör  
    eller vinkeljärn. 
• Två typer – enkel och dubbel – och två längder 940/1200 mm. 
• Sågas enkelt till önskad längd. Min 550 – max 1200 mm. 
• Väl synlig, säker och kostnadseffektiv.

Fallskyddsgrind Axes Gate.
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Skipper stolpar,  
koner och fästen  
med utdragsband.

Skipper är flyttbar avspärrning  
med utdragsband som kan användas  
både inne och ute. De nio meter långa  
utdragbara avspärrningsbanden sitter  
i kassetter som kan sättas på alla  
Skipper stolpar, koner och fästen. 

Kassett med utdrags-
band på väggfäste.

Mottagarfäste för 
band – magnet.

Mottagarfäste för 
band – skruvmontage.

Kassett på väggfäste 
med magnet.

Laddningsbar  
varningslampa  
ovan och skylt-
hållare till vänster 
fästs på toppen  
av kassetterna.

Kassetterna 
kan sättas 
på alla Skipper 
stolpar, koner  
och fästen.

Avspärrnings- 
bandet kan  
fästas i nästa  
kassett eller i  
mottagarfäste.

Avspärrning med utdragsband.

Skipper Artnr

Kassett med utdragsband rött/vitt skipper01-RV

Kassett med utdragsband gult/svart skipper01-GS

Stolpe utan kassett post01

Kon skruvad utan kassett cone01

Kon slät utan kassett cone01.1

Kit 4 stolpar och 4 kassetter med rött/vitt band S-KIT-RV-X4

Kit 4 stolpar och 4 kassetter med gult/svart band S-KIT-GS-X4

Väggfäste för Kassett – Fast skruvmontage w/support01

Väggfäste för Kassett – Flyttbar magnet m/support01

Mottagarfäste för band – Fast skruvmontage w/reciever01

Mottagarfäste för band – Flyttbar magnet m/reciever01

Varningslampa – laddningsbar (Batteri ingår inte) light01

Skylthållare A4 med plastskydd sign01

Skruvade koner med reflex,  
750 mm höga. Vikt 5,6 kg. 
Den skruvade konstruktionen  
avleder vind och gör konen stabilare.

Utdragsbanden är 9 meter långa och 48 mm breda och kan 
fås röd/vit och gul/svart. På toppen av kassetterna kan fästas 
varningslampor med blinkande eller fast sken och och hållare 
för infoskylt i storlek A4. 

Väggfästen för kassetter och mot-
tagarfästen för band finns både för 
permanent montage och som flyttbara 
magnetfästen.  

Stolpar 
i plast 
med reflex 
1 meter 
höga. 
Vikt 2,2 kg.

9 meter långt  
och 48 mm brett 
rött/vitt eller  
gult/svart 
utdragsband.

Stabil fot av plast 
Ø 562 mm 
på skruvade 
koner.

Stolpens löstagbara fot,  
Ø 500 mm, kan fyllas med  
sand eller vatten eller  
skruvas fast.

Släta koner med 
reflex, 750 mm  
höga. Vikt 4,8 kg.

Stabil fot  
av plast Ø 555 mm 
på släta koner.

SKYDD & SÄKERHET • AVSPÄRRNING
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Plast-
kedja
Provisorisk  
avspärrning.  
med kedja i  
polyetylen.  
Svart/Gul.  
Länkarna  
är Ø 8 mm.  
Säljs i rulle  
om 25 meter.  
l Artnr  
    PKGS. 

och 
stolpe.
900 x Ø 50 mm 
stolpe att fästa 
plastkedjan i. 
280 x 280 x 50 
mm fot av PE 
som kan fyllas 
med t ex vatten 
eller sand. 
l Artnr svart/gul 
    2001083. 
l Artnr röd/vit 
    2001090.

Beltrac avspärrning med magnetfäste är perfekt t ex i 
höglager när olika gångar behöver spärras av eller när 
avspärrningen ofta behöver ändras. Snabbt! Enkelt!

• Portabel. Använd inne och ute. • Fäster mycket stabilt med kraftiga  
magneter. • Tar minimal plats. • Ingen tung stolpe och fot.

Beltrac magnetfästen med utdragsband.

Beltrac flyttbara stolpar  
med utdragsband.

Beltrac Säkerhet.
Stabil aluminium för produktionsytor och lager.  
Gul och röd. Med band röd/vit eller gul/svart  
5 cm x 2,3 m och rör Ø 70 mm, totalvikt 12 kg eller  
5 cm x 3,7 m och rör Ø 83 mm, totalvikt 13 kg.  
Tre band kan kopplas på stolpen. Höjd 1000 mm.  
Svart fot i gummibelagt gjutjärn Ø 355 mm. 

Beltrac Classic Chrome.
Som Beltrac Säkerhet fast med blank kromyta  
och svarta band för representativa miljöer.

Beltrac Utomhus.
PVC för utebruk. Svart. Med band som kan fås  
i många olika färger 5 cm x 3,7 m. Tre band kan 
kopplas på stolpen. Höjd 970 mm. Rör Ø 83 mm.  
Svart fot Ø 380 mm som kan fyllas med vatten,  
sand eller cement. Totalvikt vattenfylld 9,5 kg.

Stabila stolpar med utdragsband för  
att snabbt och enkelt spärra av. 
l Artikelnummer och pris på collinder.se.

Beltrac Storetrac.
Mycket stabil gul/svart aluminiumstolpe 
och svart plastfot med hjul. För större 
ytor inne och ute. Med två gula band  
5 cm x 22 m. Höjd 1000 mm. Rör  
Ø 149 mm. Fot 562 x 484 mm. 55 kg.
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Utomhus- 
hänglås.
• Låshus  
 bredd 40 mm. 
• Bygel höjd 25 mm. 
• Bygel Ø 10 mm. 
• Bygel avstånd  
 13 mm.

312

Säkerhetslås. 

Kombinations- 
hänglås mässing.
• 4-siffrig kombination.  
• Låshus bredd 40 mm. 
• Bygel höjd 26 mm. 
• Bygel Ø 6 mm. 
• Bygel avstånd 22 mm.

604

Starka, säkra lås för stöldskydd och säkerhet.  
Vår huvudleverantör Master Lock har ett mycket stort  
utbud av kraftiga och säkra lås. Här är några exempel,  
främst för byggarbetsplatser, industrimiljöer och liknande.  
Se fler lås på collinder.se!

1174D

1175DLH1175D

1177D

Pro Series väderbeständiga 
kraftiga utomhuslås.
• Låshus bredd 54 mm. 
• Bygel höjd 61 mm. 
• Bygel Ø 8 mm. 
• Bygel avstånd 23 mm.

med bygelskydd.
• Låshus bredd 67 mm. 
• Bygel höjd 20 mm. 
• Bygel Ø 11 mm. 
• Bygel avstånd 23 mm. 
• Bygelskydd av laminerat stål.

Master Lock Pro Series  
för maximal säkerhet.
Mycket kraftfulla lås för bruk inne  
och ute. Större än på bilder här.

6327 
Bygelskydd!

6121LJ

Kraftigt Minikassaskåp  
med kombinationslås  
– Master Lock Safespace.
Stabilt och tåligt mini-kassaskåp med 
kombinationslås, för nycklar och småprylar. 
Väderskyddslucka för det tydliga 4-siffriga 
kombinationslåset. 

• Kan monteras på vägg. 
• Yttermått B 105 x H 135 x D 46 mm. 
• Innermått B 64 x H 96 x D 33 mm.

5415

Kombinationslås aluminum.
• 4-siffrig kombination.  
• Låshus av svarteloxerad  
 borstad aluminium, bredd 40 mm. 
• Stålbygel höjd 27 alt. 51 mm. 
• Bygel Ø 6 mm,  
• Bygelavstånd 22 mm.

7640BLK-LH7640BLK

8433

4140 - 40 mm

Ekonomi- 
hänglås mässing, V-line.
• Låshus bredd 40, 30 resp 20 mm. 
• Låshus höjd 33, 26 resp 20 mm. 
• Låshus djup 13, 13 resp 10 mm. 
• Bygel inre höjd 21, 14 resp 11 mm. 
• Bygel inre avstånd 20, 14 resp 9 mm. 
• Bygel Ø 6, 5 resp 3 mm. 
• Vikt 100, 40 resp 20 gram.ç 
• Artnr 4140, 4130 resp 4120. 
• För lika låsning - Keyed Alike - lägg till 
 KA efter artikelnumret. Ex 4140KA.

4130 - 30 mm

4120 - 
 20 mm

Kraftigt Vajerlås.
• Valfri låsposition.  
• Vajer 1800 mm. 
• Vajer Ø 10 mm.

Kombinationslås Pro Series.
Mycket kraftiga och motståndskraftiga. Välj 
mellan helt rostfria lås, mässingslås och gjutna 
stållås. Perfekt för byggarbetsplatser, industri-
stängsel mm.

• 4-siffrig kombination.  
• Flera modeller.  
• Se collinder.se!

SKYDD & SÄKERHET • SÄKERHETSLÅS
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Master Lock smartphone bluetooth-lås.
Använd din Android-mobil eller Iphone för att öppna. 
Ingen nyckel eller kombination behövs. Men låsen kan 
öppnas även med kombination. Dela åtkomst till låset 
med andra – tillfälligt eller permanent. Få öppnings-
historik och varning om någon försöker bryta upp  
låset. Kraftfulla! Utomhus-modellen har väderskydd.

• Zink-konstruktion.
• Bygel av borkarbid.
• Dubbelvalsad låsmekanism.
• Motståndskraftigt mot bultsax  
 och uppbändning.

För utebruk 4410DLH.
• Hus B 56 x H 74 x D 27 mm.
• Bygel diameter 9 mm.
• Bygel bredd inre 23 mm.
• Bygel höjd inre 51 mm.

För innebruk 4400D.
• Hus B 47 x H 50 x D 27 mm.
• Bygel diameter 7 m.
• Bygel bredd inre 20 mm.
• Bygel höjd inre 22 mm.

Utomhus 
4401DLH

Nyckeln? 

Din smartphone.

Inomhus 
4400D

Kraftigt Minikassaskåp  
med Bluetooth-låsning 
– Master Lock 5441D.
• Tåligt, väderbeständigt med gott om  
 plats för nycklar och nyckelkort. 
• Kan monteras på vägg. 
• Yttermått B 83 x H 127 x D 59 mm. 
• Kan även låsas med sifferkod.
• Artnr 5441D.

Minikassaskåp 
med kombi-
nationslås  
med upplysta 
siffror.
• Väggmontage.
• För nycklar och  
 accesskort.
• Upplysta siffror 
 syns bättre.
• Siffrorna lyser  
 automatiskt när  
 väderskyddsluckan 
 öppnas.
• Yttermått  
 B 72 x H 126 x D 52
• Innermått  
 B 60 x H 106 x D 25 
• Artnr 5425D.

SKYDD & SÄKERHET • SÄKERHETSLÅS

Utomhus- 
hänglås  
som öppnas  
med finger- 
avtryck.
• Utan kod och nyckel. 
• Mycket tåligt och  
 väderbeständigt. 
• 10 fingeravtryck kan lagras. 
• Låshus i zink 
• Bygel Ø 9 mm i härdat stål.  
• 1 års batteri med indikator  
 för låg batterinivå. 
• Artnr 4901EURDLHCC.

Undvik kostnaderna, säkerhetsriskerna och 
problemen med att hantera fysiska nycklar. 
Med Bluetooth-hänglåsen och Bluetooth- 
minikassaskåpet från Master Lock skapas ett 
helt nyckelfritt låssystem. Enskilda personer 
och grupper av användare kan centralt  
ges tillgång till ett eller flera lås. Tillstånd  
kan ges ut och tas tillbaka för alla eller 
utvalda personer och lås permanent eller 

tillfälligt för specifika dagar och klockslag. 
Åtkomst till låsen kan delas ut och ändras och 
stoppas när så önskas – schemalagt eller vid 
aktuellt tillfälle. Lätthanterligt program som 
ger full kontroll både centralt och för varje 
användare. Var låsen finns visas automatiskt 
i telefonen. Full säkerhet. Systemet Master 
Lock Vault Enterprise bygger på militär 256-
bit kryptering.

Skapa ett nyckelfritt låssystem –  
Master Lock Vault Enterprise.

Smart. Enkelt. Säkert.
• Inga nycklar att tappa bort.
• Inga kombinationer att glömma.
• Ingen otillåten nyckelduplicering.

Oavsett om det är ett lås eller tusen 
så ger Master Lock Vault Enterprise 
överlägsen säkerhet, enkelhet och 
tillförlitlighet. Administratören har full 
koll på hela låssystemet och använ-
darna får enkel, säker tillgång till de 
lås de har tillstånd till.
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Omtankar är vårt jobb. 
Omtänksamma produkter är kundnyttiga, hållbara  

och miljövänliga. Våra varor och tjänster är resultatet  
av lång erfarenhet, vår speciella uppfinningsglädje  

och omtanke om användaren.

Inte bara Bryt & Lås. Vi har gedigen kunskap,  
lång erfarenhet och ett heltäckande produktsortiment för  

märkning, identifikation och säkerhet inom industrin.

Omtankens kraft är vår kraft. 


